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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

Az Aflatot program Kenyában indult az Aflatoun Nemzetközi Találkozó során. 
A program azon folyamat eredménye volt, melyet partnerszervezeteink irányítottak, és 
amely a területen megszerzett tudásukat és tapasztalataikat hasznosította.
Külön köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették ennek a kézikönyvnek a megalkotását: 
a gyerekeknek, facilitátoroknak, szülőknek, trénereknek, elkötelezett partnereinknek, 
minisztériumoknak, adományozóknak, fordítóknak, tervezőknek, illusztrátoroknak, az 
Aflatoun csapatának, önkénteseknek, barátoknak és a családnak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A TÖRTÉNETEKÉRT
„Baba a kosárban”, engedélyezett fordítás az eredeti történetből, szerző: Augie D. Rivera Jr.; 
UNICEF Philippines.
„Aflatoun utazása”, eredeti ötlet: Chiara Massaroni.
„Az oroszlán és az egér története” adaptáció Aesopus története alapján, szerző: Chiara 
Massaroni.
„A tücsök és a hangya” adaptált történet Aesopus története alapján, szerző Chiara 
Massaroni.
„A nyúl és a teknős” adaptált történet Aesopus története alapján, szerző Chiara Massaroni.
„Egy érme története”, eredeti ötlet: Alodia Santos.
„Érzelmek városa”, eredeti ötlet: Ana Rodrigues.
„Aflatoun a barátaival tölti az idejét”, eredeti ötlet: Lana Jelenjev.

TOVÁBBI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

Az Aflatoun egy mozgalom, mely nem jöhetett volna létre az adományozók, partnerek, önkéntesek, 
igazgatósági tagok, a titkárság csapatának jelenlegi, illetve korábbi tagjai, a család és barátok – min- 
denki, aki segített az Aflatoun mozgalmat eljuttatni a gyerekekhez – nagylelkű támogatása nélkül. 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Az Európai Unió 
Erasmus+ programjának 

társfinanszírozásával
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BEVEZETÉS:

BEVEZETÉS

Hisszük, hogy a gyerekek már korai éveikben is nagyon jó képességűek és kompetensek, 
hátterüktől, tapasztalataiktól és koruktól függetlenül. A gyerekek aktív, kezdeményező 
ta nulók, akik lelkesek, hogy megérthessék a világot, amelyben élnek. Akkor tanulnak a 
legjobban amikor a felnőttekkel létrejövő együttműködésben támogatják őket. A kora - 
gyer mekkori évek kivételes lehetőséget kínálnak, amelyben táplálhatjuk egy gyermek fizi - 
kai, szellemi, érzelmi és társadalmi fejlődését. A pozitív tanulási tapasztalatok ebben 
az időszakban azt a szilárd alapot teremtik meg, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gyermekek teljes mérték ben kiaknázhassák a bennük rejlő lehetőségeket. A gyermekek 
támoga   tása ebben a folya mat ban, elérni ezt a potenciált – ez az Aflatoun mozgalom lét-
jogosultsága és hajtóereje.

A 21. század elején óvodát és általános iskolát kezdő gyerekek egy olyan világot örököl-
nek, amely sokuk szülei számára talán elképzelhetetlennek tűnt volna. Szociális bizton-
ságot adó biztonsági hálókat számolnak fel világszerte. A gyerekeknek nincs más válasz- 
tásuk, mint aktív gazdasági tényezőkké válni, már ilyen fiatalon is. Egy olyan világot ha- 
gyunk örökül számukra, amelyet egy példátlan méreteket öltő környezeti romlás jellemez.  
A gyer mekek jogait a fegyveres csoportok és a multinacionális vállalatok fenyegetik 
különféle módokon. Mégis, a mai gyerekeknek sok olyan lehetőség adott, amik szüleiktől 
meg voltak tagadva. Az internet biztosítja azt a potenciált, mely demokratizálja az oktatást, 
és rekordnagyságúra emeli az olvasási és számolási készségeket. A gyermekjogi okta-
tás mára a tanterv határozott részét képezi világszerte. A globalizált világ megkönnyíti a 
gyerekek számára, hogy közös célokat találjanak egymással. Míg a problémák, melyeket 
örökölnek, szörnyűnek tűnhet nek, a rendelkezésükre álló eszközök és erőforrások, ame-
lyekkel megoldhatják ezeket a problémákat, hihetetlenül hatalmasok. Ezen eszközök közül 
a leg fontosabb az oktatás.

Az Aflatoun mindig is hitt abban, hogy a gyerekeknek egyaránt szükségük van társadal-
mi és pénzügyi oktatásra, nevelésre is, ha közösségeikben a változás előmozdítóivá ké-
szülnek válni. Egyre inkább úgy tűnik, hogy egy ilyen oktatást egy olyan világ keretein belül 
kell megtervezni és kivitelezni, melyet saját mértéktelensége és egyenlőtlensége fenyeget.  
A gye rekek egyre védtelenebbek a társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági szempont-
ból fenn tarthatatlan fogyasztással szemben. Erre válaszul van sürgető szükség a társadal-
mi és pénzügyi oktatásra. Tisztában kell lennünk a ténnyel, hogy ha nem nézünk alaposan 
szembe azokkal a mértéktelenségekkel és igazságtalanságokkal, melyek oly sok társada-

lomban uralkodnak, akkor gyermekeink, valamint az ő gyermekeik a növekvő politikai és 
társadalmi insta bilitás és a destruktív klímaváltozás következményeitől fognak szenvedni. 
Ezért erre az újonnan átdolgozott Aflatot Kézikönyvre a fenntartható fejlődéshez való hoz-
zájárulásként tekintünk.

Tisztázzuk, hogy a „fenntartható fejlődés” kifejezés használata kapcsán az egyéni fejlődés-
ről beszélünk, ami egy kulcs a társadalmak átformálásához és fejlődéséhez, egyformán 
világszerte. A fenntartható fejlődés a koragyermekkori oktatás kontextusában az UNESCO 
definíciója szerint1 egy holisztikus fogalom. Társadalmi és pénzügyi elemeket foglal magá-
ban, elősegíti a sokszínűség tiszteletét, előmozdítja a gondoskodó hozzáállást a természe-
tes környezethez, továbbá a méltányosság és egyenlőség szemléletére ösztönöz a nemek, 
valamint a vallások és kultúrák között. Magában foglalja a gyermekek hozzásegítését egy 
etikus, jogokon alapuló keretrendszer kialakítására. Hasonlóképpen felruházza a gyerme-
keket olyan alapvető életvezetési készségekkel, melyek központi hangsúlyt fektetnek az 
erőforrások felelősségteljes használatára. A Világbank egyetért a fenntartható fejlődés 
érdekében történő társadalmi, gazdasági, emberi és környezeti elemeket felölelő oktatás-
sal. Az Aflatot program célja a társadalmi és pénzügyi műveltség építőköveinek biztosítása 
azon gyerekek számára, akik még nem kezdték el az általános iskolát (jellemzően a 3 és 
6 év közöttiek), valamint ellátni a gyerekeket azokkal a készségekkel és kompetenciákkal, 
amelyek biztosítják számukra, hogy egyénileg és együttesen is hozzájáruljanak a fenntart-
ható fejlődéshez.

Ez az átdolgozott Aflatot Kézikönyv azoknak a partnerszervezeteknek köszönhető, akiknek 
volt bátorsága kipróbálni; mindazok, akik részt vettek a 2015 májusában Den Haagban 
tartott kísérleti tesztelést lezáró globális workshopon; akiknek hozzászólásai útmutatásul 
szolgáltak az átdolgozási folyamatban, és akik nagylelkű befektetett munkával, illetve ta-
náccsal járultak hozzá egy szélesebb, több mint 100 országot érintő hálózat kialakításához. 
Mélységes hálával tartozunk mindannyiuknak. 

• 1 UNESCO, 2008, Contribution of early childhood education to sustainable development. (A kora- 
	 		gyermekkori	nevelés	hozzájárulása	a	fenntartható	fejlődéshez)
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MÓDSZERTAN
A KISGYEREKEK JÓ KÉPESSÉGŰEK ÉS KOMPETENSEK
Hisszük, hogy a gyerekek már korai éveikben is nagyon jó képességűek és kompetensek, hát-
terüktől, tapasztalataiktól és koruktól függetlenül. A gyerekek aktív, kezdeményező tanulók, 
akik lelkesek abban, hogy megérthessék a világot, amelyben élnek, és tanulhassanak, amikor a 
felnőttek a létrejövő együttműködéssel támogatják őket. Alapvető fontosságú, hogy elismerjük 
állampolgárként a gyerekeket, akiknek szükségleteik, jogaik és felelősségeik vannak itt és most, 

JOGOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ AFLATOUN FŐ KONCEPCIÓINAK HASZNÁLATÁVAL 
Csakúgy, mint a teljes Aflatoun tantervet, az Aflatot programot is a következő visszatérő, és 
egymással összefüggő témák köré építettük.

   A gyerekeket nagyobb öntudatra és önbizalomra ösztönözzük. Megtanulják, hogy mindannyian 
egyedülállóak, különlegesen és egyenlőek. Nagy hangsúlyt kap az érzelmi műveltség.

   A gyerekek felismerik, hogy a tervezésen keresztül valóra válthatják reményeiket és álmaikat.  
A program hozzásegíti őket a jövőbeni tájékozódáshoz, tervezéshez.

   A gyerekek megtanulják értékelni és megvédeni mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű 
erőforrásokat. Megtanulják a késleltetett jutalmazáshoz kapcsolódó fegyelmet.

   Az Aflatoun megtestesíti az ENSZ gyermekjogi egyezményének (1990) alapelveit. Arra 
ösztönzi a gyerekeket, hogy jogokkal bíró egyénekként azonosítsák magukat, miközben 
emlékeztet arra is, hogy a jogok felelősségeket vonnak maguk után.

   A gyerekeket arra ösztönözzük, hogy közösségeikben aktív résztvevőként, illetve közösség-
formálóként tekintsenek önmagukra. A változás előmozdítóivá válnak.

Egyéni megértés és felfedezés

Tervezés és költségvetés-meghatározás

Megtakarítások és kiadások

Jogok és felelősségek

A gyermekek szociális és pénzügyi vállalkozása

és nem csak úgy, mint jövőbeni polgároknak. A saját tanulásukhoz való saját hozzájárulásukat 
teljes mértékben értékelni kell, és a facilitátoroknak tisztában kell lenniük a gyerekek meglévő 
tudásával és tapasztalatával, amelyeket behoznak a tanulási környezetbe. Következésképpen a 
facilitátoroknak nyitottnak kell lenniük arra, hogy meghallgassák a gyerekeket, valamint, hogy  
a tanulással kapcsolatos feladatokat a gyerekek érdeklődési köreihez, illetve képességeihez ala-
kítsák. Fontos továbbá, hogy figyelmet szenteljenek a gyermekek társadalmi és érzelmi jólétére.

KONSTRUKTIVIZMUS
A kutatók egyetértenek abban, hogy nem szimplán a tanultak passzív befogadása és memori-
zálása által tanulunk (habár esetenként előfordul, hogy ez a megfelelő stratégia). A tanulás egy 
olyan folyamat, melynek során a gyerekek aktívan megalkotják a maguk számára a tanultak 
jelentését. Azáltal teszik mindezt, hogy az új gondolatokat meglévő gondolataikkal kapcsolják 
össze a nekik bemutatott anyagok, illetve feladatok alapján. Az új gondolatok meglévő gon-
dolatokkal történő sikeres összekapcsolása attól függ, hogy a gyermekeket engedjük-e, hogy 
saját szavaikkal fejezzék ki azt, amit megtanultak.
Számos tanulói környezetben ez a nézet ellentétes lehet az uralkodó szemlélettel, ahol a gyere-
kek előírt szövegeket vagy formulákat ismételgetnek, melyek jelentéseivel ők maguk nincsenek 
tisztában. Ezen összekapcsolási folyamatnak azonban társadalmi aspektusa is van abban  
az értelemben, hogy az összetettebb feladatokhoz szükséges tudás a csoportos szituációkban 
rejtőzhet. Ebben a környezetben az együttműködő tanulás lehetőséget nyújt a jelentés meg- 
vi ta tására, a különféle nézőpontok megosztására, a meghallgatás megtanulására, arra, hogy 
tiszteletben tartsuk, hogy mindannyiunknak eltérő a világnézete; valamint azon belső világ meg - 
változtatására, amelyet a gyermekek azért teremtenek, hogy általa megértsék a kinti világ műkö-
dését. Azáltal, hogy megengedjük a gyerekeknek, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyek 
szükségesek számukra ahhoz, hogy összekapcsolják azt amit tanulnak, azzal amit a kinti világ-
ban tapasztalnak; azáltal, hogy bátorítjuk őket, hogy saját szavaikkal és saját tapasztalataik 
alap ján formáljanak válaszokat, mintsem hogy betanulják és egyféle módon kapjanak választ  
– mindezek apró, de fontos lépések ahhoz, hogy a gyerekek megértési képessége fej lődjön.

A FACILITÁTOR SZEREPE, HOGY TÁMOGASSA A TANULÁST
A tudás társszerkesztőiként a facilitátorok azért vannak jelen, hogy gondolkodásra késztessék a 
gyerekeket, és támogassák őket, ahogy felfedező útjuk során különféle módokon bevonódnak. 
A felnőttek készítik elő a terepet a további tanulásra azzal, hogy biztosítják az ösztönző környe-
zetet, a megfelelő erőforrásokat, valamint a pozitív együttműködés elérhetőségét a gyerekek 
számára. A facilitátorok felelősek a tervezésért és a döntéshozatalért az alábbiakra vonatkozóan:
•  Fizikai környezet: Biztosítsd, hogy a tér, valamint az anyagok és erőforrások kiválasztása és 

helye együttesen a gyerekek fejlődését támogassa.
•  Érzelmi környezet: Gondoskodj arról, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, vala-

mint az összetartozás érzésének megteremtéséről.
•  Rutinok és struktúrák: A gyerekek előnyt kovácsolnak a következetességből és folytonos-

ságból tanulásuk során. Biztosítsd, hogy a megfelelő struktúra az egész nap során jelen 

IRÁNYADÓ ELVEK
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legyen, miközben egyidejűleg biztosíts teret a gyerekek számára, valamint szabadságot a fel-
fedezés, megismerés és kreativitás terén.

•  A facilitátorok tudatosak a gyerekekkel történő együttműködésben, valamint figyelnek a gyere-
kek közötti együttműködésekre. A facilitátoroknak lehetőségeket kell biztosítaniuk a magasabb 
szintű gondolkodásra, az állandó közös gondolkodásra, valamint a releváns párbeszédekre.

A BEFOGADÁS ALAPELVE
A koragyermekkori oktatás a legmegfelelőbb időszak a gyermekek számára, hogy kifejlődjön 
bennük a tisztelet és az emberek közti különbségek méltánylása. Ez az a kulcsfontosságú sza-
kasz, amikor a gyerekek megtanulják beazonosítani a saját egyéni egyediségüket. Bátorítani kel-
lene őket arra, hogy megbecsüljék a többi gyermekben rejlő csodálatos potenciált: a gyerekeket 
ösztönözni kellene arra, hogy dolgozzanak, játsszanak, és együttműködjenek egymással, tekintet 
nélkül a társadalmi, fizikai, kulturális, etnikai és vallási különbségekre. Különös figyelmet és törő-
dést kell fordítani arra, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is részt vegyenek a feladatokban.
A befogadó környezet megteremtése nem azt jelenti, hogy minden gyerek minden tevékenység-
ben részt vesz. Mindazonáltal a feladat mindenki igényét követő módosítása, illetve az ütem 
szük ség esetén történő megváltoztatása, példa azon egyszerű stratégiákra, amikor mindenki 
telj es részvétele biztosítva van. Mivel ez a kézikönyv úgy került megszerkesztésre, hogy széles 
spekt rumú kontextusban és szituációban lehessen alkalmazni, nem volt lehetőség arra, hogy fel-
adatról-feladatra történő tanácsokkal szolgáljon annak kapcsán, hogyan ösztönözzük a speciális 
oktatást igénylő gyerekek feladatokban való részvételét. A szükségletek skálája és a kontextu- 
sok sokfélesége túl széles ahhoz, hogy lehetőség nyíljon egy ennyire átfogó megközelítésre. 
Mindazonáltal arra ösztönözzük pedagógusainkat és facilitátorainkat, hogy használják a kreati-
vitásukat legjobb tudásuk szerint az egyenlő részvétel érdekében.
Pedagógusokként, illetve facilitátorokként, rendkívüli módon összhangban kell lennünk a szavak-
kal, melyeket akkor használunk, amikor fogyatékkal élő gyermekekről beszélünk. A koragyermek-
kor az a szakasz, amikor a gyerekek elkezdenek gondolatokat meghatározni és létrehozni önma-
gukról – saját értékeik és szokásaik világát – és ezeket a gondolatokat erősen alakítja az, amit 
megtapasztalnak és megfigyelnek. Így tehát egy olyan nyelv használata, amely kerüli az akadá-
lyok felállítását, illetve a különbségek rossz színben való feltüntetését; egy nyelv, amely leszámol 
a sztereotípiákkal, valamint teret ad annak, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek méltányolva 
érezzék magukat, és úgy érezzék, képesek mindenre, kulcsfontosságú.

A CSALÁD RÉSZVÉTELE
A család részvételének a korai években nagy hatása van a gyermek szocio-emocionális és kogni-
tív fejlődésére. A családok gyakran a gyermek első és legfontosabb nevelői. A szülői támogatás  
a növekedésben és a tanulásban nem áll meg a tanulás formális módjainál. Amit a szülők csinál-
nak, és ahogy egymással és a gyermekkel viselkednek, az erőteljesen befolyásolja a gyermek 
fejlődését, valamint önmagának és a világról alkotott képének felépítését. Ennek érdekében az 
Aflatot tantervi kézikönyv kibővített tevékenységek – Közös Családi Feladatok – keretén belül se-
gítséget nyújt a szülőknek, hogy pozitív együttműködéssel kapcsolódjanak gyermekeikhez azzal 
kapcsolatban, amit tanulnak.
Továbbá készül egy Családi eszköztár is, amely egy támogató eszköz ahhoz, hogy elősegítse  
a civil szervezetek szakértőit a szülőkkel való találkozók megszervezésében, hogy a szülők meg-

ismerkedhessenek az Aflatot program fő témáival, valamint, hogy képesek legyenek támo - 
gatni a gyermekek otthoni tanulási folyamatát. Ez egy támogató eszköz ahhoz, hogy előse   gítse 
a civil szervezetek szakértőit a szülőkkel való találkozók megszer vezésében, hogy a szü  lők  
megismerkedhessenek az Aflatot program fő témáival, valamint, hogy képesek legyenek támo- 
gatni a gyermekek otthoni tanulási folyamatát. A Családi Eszköztár az óvodában használt Afla-
tot tantervi kézikönyvvel párhuzamosan használható, azokkal a szülőkkel, akiknek a gyerekei 
végigcsinálják az Aflatot programot. Mindazonáltal, az eszköztár önállóan is használható, ami-
kor a szülőkkel dolgozunk, illetve egy széleskörűbb, szülőkre fó kuszáló program részeként. 

A PEDAGÓGUSOK ÉS FACILITÁTOROK TÁMOGATÁSA TRÉNINGEKEN
Az Aflatot program akkor éri el a célját, ha a pedagógusokat és facilitátorokat egy gyermekköz-
pontú, aktív tanulási pedagógia megvalósításának érdekében támogatjuk. Régóta felismertük, 
hogy az ahogyan tanítunk, ugyanolyan fontos, mint az amit tanítunk. A Titkárság kidolgozott 
egy Tréning Kézikönyvet, hogy kísérője legyen ezen forrásnak, továbbá azon kézikönyv vizsgálja 
meg a megfelelő pedagógiák kérdéskörét. A Tréning Kézikönyv elismeri, hogy a világ különböző 
részein eltérő tanítási kultúrák dominálnak. Kiindulópontnak tekinti, hogy az Aflatot módszertant 
alkalmazó pedagógusok és facilitátorok rendkívül eltérő mértékű tapasztalattal és kapacitással 
rendelkeznek. Mindazonáltal célul tűzi ki olyan biztonságos terek kialakítását, amelyben a peda-
gógusok és facilitátorok gyakorolhatják a modulok kivitelezését. Továbbá lehetőségeket biztosít 
arra, hogy alaposabban megvizsgáljuk ezen kézikönyv elméleti alapjait. Javaslatokat tesz arra 
vonatkozóan, hogyan használjuk a kézikönyvet olyan környezetben, ahol alig, vagy épp egyálta-
lán nem elérhetőek az irodaszerek vagy egyéb erőforrások, valamint gyakorlati tippeket ismertet 
a befogadás elősegítése érdekében.

NÉGY FEJLŐDÉSI TERÜLETEN ÁT
A következő négy fejlődési területen keresztül megfigyelhető fejlődési mérföldkövek és haladás 
szorosan összefüggnek a koragyermekkori években. Minden egyes gyermek mégis kivételes  
atekintetben, ahogy nő, és ahogy tanul. Ezért az Aflatot program egyensúlyba hozza ezen fejlő-
dési folyamatokba befektetett ráfordítást.
1. Fizikai	fejlődés: Mind a nagy, mind a finom motoros készségek gyorsan fejlődnek a növe-
kedés első éveiben. A nagymotoros készségek olyan tevékenységek során fejlődnek, mint a 
futás és ugrás, míg a finommotoros készségeket olyan tevékenységek során használják, mint  
az írás és rajzolás. A fizikai fejlődés, valamint a fizikai környezet felfedezéséhez kapcsolódó 
lehetőségek elsődleges eszközei a szenzomotoros fejlődésnek.
2. Szociális		fejlődés: Mások megértése, valamint annak elsajátítása, hogy hogyan kommunikál-
janak, osztozzanak és barátkozzanak – az interperszonális fejlődésnek csupán néhány területe. 
Leginkább a kötődés, valamint a másokkal való együttműködés kialakításának képességére utal.
3. Érzelmi	fejlődés: Az öntudatra, önbizalomra és az érzelmekkel való megbirkózásra, valamint 
azok megértésére fókuszál. Magában foglalja az egyén önbecsülését és identitását, miközben 
bővíti a mások iránti empátiát.
4. Kognitív	fejlődés: Fogalomalkotás történik, ahogy a gyermekek felfedezik önmagukat és 
a körülöttük levő világot. A strukturált és strukturálatlan tevékenységeken keresztül a gyerekek  
tanulnak a körülöttük levő világról, beleértve az alapvető pénzügyi és társadalmi fogalmakat, 
úgyis mint a megtakarítás, és azon dolgok védelme, amelyek értékesek számukra. A kognitív 
fejlődés a gyerekek kreativitásának fejlődését is magában foglalja.
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Az Aflatot program úgy van megszerkesztve, hogy elősegítse a tanulást a társadalmi és pénz- 
   ügyi nevelésben a fenntartható fejlődésért a 3 és 6 év közötti gyermekek számára. Nem szándé- 
kozik teljes körű tantervként szolgálni a koragyermekkori oktatás és gondozás (Early Child
hood Education and Care = ECEC) kapcsán, hanem inkább kiegészítő tan tervként, amely a 
társadalmi és pénzügyi neveléshez köthető készségekre és viselkedésekre össz pontosít. Éppen 
ezért, a partnereket, tanárokat és facilitátorokat arra ösztönözzük, hogy az Aflatot programot 
ágyazzák be más, általánosabb koragyermekkori oktatási programba.
Szintén fontos kiemelni, hogy az Aflatot program egy erős alappal kezdődik az Egyéni Meg
értés és Felfedezés témaköre keretében. Azt tanácsoljuk, hogy ez a szakasz képezze részét 
a tantervnek, még akkor is, ha az Aflatot program kiegészítő tananyagként funkcionál más 
koragyermekkori és gondozáshoz kapcsolódó tantervben. A gyermek önbecsülésének felépí-
tése elengedhetetlen első lépés, tekintet nélkül az általunk alkalmazott program sajátos termé-
szetére.

RÉSZEK ÉS MODULOK
Az Aflatot program öt részből áll, melyek a következők:

1. rész:   Te, Aflatoun és én: A jólét és identitás pozitív értelmének kialakítása
2. rész:  A családom és én: Vigyázni az emberekre, akiket szeretünk
3. rész:  A barátaim és én: Segíteni egymásnak
4. rész:  A közösségem és én: Együtt élni és dolgozni
5. rész:  A pénz és én: Költeni, félretenni és megosztani

Az eredményes Aflatot program megvalósításához szükséges az öt különböző részből származó 
modulok és feladatok kiegyensúlyozott elegyének egyesítése. Válasszuk azokat a modulokat 
és feladatokat, amelyek a legfontosabbak a csoportunk, valamint a már meglévő programunk 
számára.

AZON AFLATOT FELADATOK, AMELYEK ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚAK,  
ÉPPEN EZÉRT ERŐSEN AJÁNLOTTAK:
1. Az	Aflatoun	Ládák: A gyerekek elkészítik a saját „Aflatoun Ládáikat”: az Aflatoun Utazóládát 

és az Aflatoun Pénzesládát. A program során mi (facilitátorként) arra ösztönözzük a gyere-
keket, hogy gyűjtsenek különböző dolgokat, amelyeket értékelnek, így segítve őket abban, 
hogy megtanulják védelmezni az értékes dolgokat. Ezek lehetnek összegyűjtött Aflatoun 

Pénz érmék, fényképek a szeretteikről vagy a program során készített művészeti vagy kéz-
műves alkotások.

2. Környékbeli	Látogatások	/	Szabadtéri	tevékenységek:	A gyerekek azáltal tanulnak a kör- 
nyé kükről és közösségükről a legjobban, hogy elsőkézből szereznek saját tapasztalatot.  
A környékbeli látogatások eljuttathatják a gyerekeket a piacokra, bankokba, kormány épü le-
tekbe vagy más helyekre, melyek megfelelőek a fiatal gyerekek számára. A szabad játék a 
szabadban szintén elősegíti a gyermek szocio-emocionális fejlődését és jólétét. A szabadtéri 
látogatások lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy összekapcsolódjanak a természettel, 
biztosítva ezáltal egy felbecsülhetetlen interaktív élményt, melynek során többet tudnak 
meg a környezetről való gondoskodásról. Jegyezzük meg: amikor szabadtéri elfoglaltságot 
szervezünk, mindig gondoskodjunk arról, hogy elegendő felnőtt kísérő kíséri a gyerekeket, 
és bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyerekek értik a szabadtéren tartózkodásra vonatkozó 
biztonsági szabályokat.

3. Jogokhoz	és	Felelősségekhez	kapcsolódó	tevékenységek:	A gyerekek jogokkal bírnak, ahogy 
az az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekek Jogairól szóló egyezményben rögzítésre 
került. Kulcsfontosságú, hogy megtanítsuk nekik az alapvető jogokat, amelyeket az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezménye biztosít számukra. Gondos és különleges támogatással még a 
fiatal gyermekeket is finoman bevezethetjük olyan témákba, mint a vagyont és a jogok betar-
tását érintő egyenlőtlenségek. 

4. Ki	Mit	Tud	és/vagy	a	Mini	Piac: Ezekben a feladatokban a gyerekek a tanulási folyamatnak 
igazi főszereplői. Azáltal, hogy lehetővé tesszük számukra saját eseményük megszervezését, 
megtanulnak tervezni és önállóan döntést hozni. Egyúttal felfedezik saját erőforrásaikat és 
készségeiket, szembenéznek a kihívásokkal és megtanulnak túljutni rajtuk.

5. Az	Aflatoun	Vásár: Egy, a gyerekek mellett általunk (facilitátorként) vezetett csoportos projekt, 
ahova a gyerekek meghívják családjukat és barátaikat, hogy vásároljanak az ő vásárukon 
és/vagy látogassanak el az általuk készített művészeti és kézműves alkotásokat bemutató 
kiállításra, használva az Aflatoun Pénzérméket.

6. A	szülőkkel/gondviselőkkel	együtt	végrehajtott	feladatok: A program során lehetőség nyí lik 
arra, hogy bevonjuk a szülőket/gondviselőket az otthoni bővített feladatokon (a továb biak-
ban Családi Tevékenység) keresztül, melyeket megosztunk a szülőkkel/gondviselőkkel. 
Ezen feladatok célja, hogy bátorítsuk a szülőket, hogy még inkább érintettek legyenek 
gyer mekeik munkájában, valamint, hogy többet tudjanak meg az Aflatot feladatokról, ame-
lyekben gyermekeik részt vesznek.

A kézikönyv használata
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This section explores basic financial literacy concepts, and builds upon them to help children make their first steps into Social and Financial Education. The 
section is structured in such a way so that the children will first learn to understand what money is and that it has value. Then, they will start exploring what it 
means to spend, save and share. And finally, the children will be encouraged to use all the concepts and skills that have been learnt and developed throughout 
the curriculum to set up a basic enterprise. In particular, the culminating module (Module 12) will introduce the children to the basic concepts of Social and 
Financial Enterprise. It suggests two examples of activities that will encourage children to raise small amounts of money: a market and an exhibition (Activities 
39a and 39b). The two activities could be done together to create an Aflatoun Fair that lasts more than one day. Alternatively, the facilitator could also 
choose to only do one of the two activities, depending on the availability of time and resources. Either way, the family is encouraged to participate during 
these activities. The final step of the module will introduce the children to different options on how to use the money raised, and will once again explore ideas 
of saving, spending and sharing. 

5 ME AND MONEY: 
SPENDING, SAVING AND SHARING

 

1. RÉSZ

Ez a rész két területre összpontosít: 
 Aflatoun bemutatására a gyerekeknek azáltal, hogy bemutatjuk az Aflatoun program hátterét és elmagyarázzuk, miről is szól. 
 Aflatoun kulcsfogalmainak kialakítására a személyes megértés és felfedezés témában, ahol a gyerekeket a nagyobb önismeretre és önbizalomra bátorítjuk. 

Ennek a folyamatnak részeként támogatjuk őket abban is, hogy kreatívan fejezzék ki önmagukat, és tanulják meg azt, hogy egyediek és különlegesek. 

Mivel az Aflatot célközönsége a 3 és 6 év közötti gyerekek, külön figyelmet fordítunk az én fogalmára, a testünk megértésére és annak használatára, valamint  
a különböző érzelmekkel való megismerkedésre, azok megértésére és kifejezésére. 

TE, AFLATOUN ÉS ÉN: 
A jólét és identitás pozitív értelmének kialakítása1

 
MODULOK TANULÁSI CÉLOK TANULÁSI EREDMÉNYEK TANTERVI FELADAT STÁTUSZ TÖRTÉNET/DAL SZABADTÉRI 

FELADAT

1. Értékelem a 
dolgaimat

Képessé válni a független 
döntéshozatalra

Találkozni és megismerkedni Aflatoun 
karakterével 

1: Aflatoun utazása Ajánlott Aflatoun története
2: Aflatoun Dal Ajánlott Tűzmanó

Megtakarító hozzáállás 
kialakítása

Megszerezni a megtakarítás és 
gyűjtögetés fogalmának alapfokú 
ismeretét

3: Sinta, a madár története Ajánlott Sinta, a madár 
története

4: Aflatoun Utazóláda Ajánlott

2. Sok szempontból 
különleges vagyok

Saját egyediségének 
megértése és felismerése Az önbizalom és önismeret kialakítása 5: Tudom a nevem Ajánlott  Beltéri és/vagy 

kültéri

Képessé válni arra, hogy 
együttérezzünk mások 
érzelmeivel

Saját testük és használatának alapos 
megértése 

6: Élő vagyok Választható 
7: Tudok mozogni a testemmel Választható

A különböző érzelmek megismerése,  
ezek értelmezése és kifejezése

8: Látok és hallok Ajánlott Kültéri feladat
9: Érzem az illatokat és ízeket Ajánlott

10: Ki tudom fejezni magam a 
testemmel

Ajánlott Érzelmek városa

A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

ÍGY KEZDŐDNEK A RÉSZEK:

A rész száma és címe

A rész célja

A rész tartalomjegyzéke
A MODUL: Minden rész modulokból áll.
TANULÁSI CÉLOK: Megfogalmazzák a hosszútávú 
eredményeket, és szándékosan széleskörűek. A célok  
nem feltétlenül mérhetők vagy számszerűsíthetők, 
viszont segíteniük kell beazonosítani a tervezett irányt, 
valamint az elvárt viselkedési változásokat a feladat 
alapján. A Tanulási Célok meghatározzák az általános 
kontextust, melyen belül megállapítjuk a specifikus, 
mérhető és megfigyelhető Tanulási Eredményeket. 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: Megállapítások, melyekkel 
beazonosítható a gyermek szándékos tanulása, és 
amit el kell érniük a feladatok, illetve a modul végére. 
A Tanulási Eredmények jellemzően mérhetők, valamint 
általában egy cselekvésre utaló főnévi igenévből, igé-
ből (pl. találkozni) állnak.
NE FELEDJÜK! A tanulási eredmények hasznos esz-
közként szolgálnak ahhoz, hogy segítsük a facilitátoro-
kat abban, hogy minden gyermek igényét figyelembe 
véve határozzák meg és módosítsák facilitálásukat. 
Ezen célokat ne tekintsük előíró jellegűnek, nincsenek 
kőbe vésve. A gyermek fejlődése és tanulása egy 
ru galmas, és gyakran megjósolhatatlan folyamat, 
melyben minden gyermek a saját ütemében fejlődik. 
Kulcsfontosságú a facilitátorok számára, hogy enged-
jék a gyermekeket a saját egyéni tanulási útjukon 
haladni.
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AZ ÓRAVÁZLAT HASZNÁLATA:

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Beszéljük meg, hogy kik a számukra fontos emberek, és hogyan fejezik ki 

nekik, hogy fontosak. Kik a legkülönlegesebb emberek az életükben? Miért 
különlegesek? Mit tesznek, hogy kimutassák, hogy szeretik őket? (Például 
megölelik őket, köszönetet mondanak nekik stb.)

2.  Gondoljuk végig, hogy kik fognak szerepelni a családi portrén. Minden gyerek 
kapjon egy előzetesen felvágott papírlapot, és kérjük meg őket, hogy rajzolják 
le azokat a különleges embereket, akiket szeretnek.

3.  Ha elkészültek, segítsünk nekik a portrét a keret közepébe ragasztani.
4.  Kérdezzük meg, hogy a képet az Aflatoun Utazóládájukba szeretnék eltenni, 

vagy inkább először megmutatnák a szüleiknek.

VISSZAJELZÉS: (15 PERC)
1.  Üljünk körbe a gyerekekkel.
2.  Mondjuk el nekik, hogy el fogunk énekelni egy dalt, amelynek az a címe, hogy 

Hol van a …?, és a dal az ő nevükkel fog folytatódni. Használjuk az alábbi 
egyszerű szöveget bármilyen egyszerű dallammal, de mondhatjuk úgyis, mint 
egy verset.
Facilitátor: „Hol van (az egyik gyerek neve)? Hol van (az egyik gyerek neve)?”
Aki a nevét hallja ugorjon fel és integessen.
Gyerek: „Itt vagyok. Itt vagyok!”
Facilitátor: „Hogy vagy ma?”
Gyerek: „Nagyon jól, köszönöm!”
Facilitátor: „Integess! Integess!” (Buzdíts a gyerekeket, hogy integessenek.)

3.  Ha készen vagyunk, ismételjük meg a dalt. Ezúttal minden gyereknek adjunk 
lehetőséget, hogy mondja ki a nevét annak, aki fontos neki.

 
KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
A gyerekek otthon felderíthetik a szüleik vagy gondviselőik gyer-
mekkorát. Küldjünk a szülőknek/gondviselőknek egy rövid levelet, 
amelyben megkérjük őket, hogy osszanak meg olyan dolgokat, 
amelyek fontosak voltak számukra fiatalabbak korukban. A levelek 
előkészítéséhez használjuk az alábbi sablont (csak akkor írjuk bele 
a portréról az információt, ha a gyerekek azt választottak, hogy 
hazaviszik megmutatni a családjuknak). Legyen a levél személyre 
szabott! Megkérhetjük a gyerekeket, hogy segítsenek ebben.

11. feladat ŐK A FONTOS EMBEREK AZ ÉLETEMBEN

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ha úgy döntünk, hogy a kezdő feladatnál a szabadba megyünk a gyerekekkel, 

emlékezzünk az Aflatot tréningen hallott instrukciókra, hogy hogyan szervezzük 
meg a sétát a gyerekekkel úgy, hogy az biztonságos legyen. Keressünk 
önkénteseket, akik segíthetnek; jó ötlet lehet bevonni a szülőket/gondviselőket. 
Időben vegyük fel velük a kapcsolatot, hogy biztosan részt tudjanak venni.

• Készítsük el előre a kartonkereteket. Vágjuk fel a kartont 25-30 cm hosszúságú 
ovális vagy négyzet formájú darabokra, rajzoljunk egy széles szegélyt néhány 
centiméterre a belső peremtől. Ezt a területet díszíthetik majd ki a gyerekek. 
Ezután vágjunk ki olyan méretű papírlapokat, amelyek illeszkednek a keretbe 
(arra területre, amelyet nem kell kidíszíteni). Minden gyereknek készítsünk elő 
egy lapot és egy keretet.

• Ha úgy gondoljuk, megkérhetjük a gyerekeket, hogy otthon végezzék el a 
Közös Családi feladatot.

BEVEZETÉS:  (20 PERC)
1.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a mai lecke a családról szól.
2.  Rajzoljunk együtt családi portrét! Először készítsük el a kép keretét. Használ-

junk ágakat, faleveleket, füvet, virágokat, köveket stb. díszítésre. Ha kimegyünk 
a szabadba terméseket gyűjteni, emlékeztessük a gyerekeket a biztonsági 
szabályokra. Engedjük, hogy felsorolják a saját ötleteiket, de bizonyosodjunk 
meg arról, hogy az alábbiakat megemlítik:

• Mindig fogd meg a párod kezét.
• Maradj a csoporttal.
• Vigyázz a veszélyes helyeken, mint amilyenek az útszéli árkok, 

szeméttartók és forgalmas utak.
3.  Amikor visszatérünk kintről, osszuk ki a kartonkereteket és a ragasztót. Eljött 

az idő, hogy kreatívak legyünk és díszítsünk! Figyelmeztessük a gyerekeket, 
hogy a díszítés során maradjanak a kereten, mivel középre egy rajzot fognak 
majd elhelyezni.

 
ÖTLETLÁDA:
Ne feledjük, hogy minden pillanat alkalmas a tanításra! Amíg 
a szabadban vagyunk a bevezető feladatnál, emlékeztessük a 
gyerekeket arra, hogy mit csináltak a 6. lecke során, „Élő vagyok” 
(30. oldal), amikoris felfedezték és megvizsgálták az élő és élette-
len dolgokat. Ez alkalommal is tanulmányozzák a természetet!

Foglalkozások:
 Kültéri és beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Kartonkeret (minden gye - 
rek nek egy, alább olvas- 
ható az elkészítési mód)

 Fehér lapok (amelyek 
illenek a kártyatartóba)

 Tollak és színes ceruzák
 Ragasztó/cellux
 Ágak, falevelek, tollak, 
virágok, kavicsok, kagylók 
(csak akkor, ha nem tudod 
kivinni a gyerekeket a 
szabadba)

 Dal Hol van a … ?

Időtartam
 55 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Beazonosítják 
családtagjaikat, a távolabbi 
rokonokat is

 Megértik a családtagok 
fontosságát

47A családom és én: Vigyázni azokra, akiket szeretünk
3. Modul    A családom fontos számomraRÉSZ2.

A feladat célkitűzései: Útmutatóként szolgálnak a facilitátor számára az adott feladat előkészí-
tése és végrehajtása során. Miközben erősen javasolja a feladat tartalmát és annak tervezett 
célját, valamint elvárt eredményeit, a facilitátorokat arra ösztönözzük, hogy a feladatokat úgy 
alakítsák, hogy jobban illeszkedjenek a csoportban lévő gyerekek szükségleteihez, érdeklődési 
köreihez, valamint tapasztalataihoz.
Szükséges eszközök: Itt találjuk a feladat során használandó eszközöket. Emlékezzünk arra, 
hogy a könyv végén található „Eszközök sarok” oldalon néhány javaslat is megtalálható arról, 
hogyan helyettesítsünk néhány eszközt kevésbé erőforrás-igényes opciókkal. 
Időtartam: Az időtartam pusztán javallat; a csoportban lévő gyerekek számától is függ, hogy 
mennyire fiatalok, mennyi időt tudunk velük tölteni minden nap stb.

A nap szava: Néhány feladatban megtalálható a Nap Szava. Ez egy-egy olyan fontos szó, 
amelyet bevezetünk a feladatban, amelyet ki kell emelnünk és erősítenünk kell a feladat végre-
hajtása során, valamint az azt követő napokban.
Bevezetés, tanulás, visszajelzés: Fontos, hogy a gyerekek rendszeres rutint és struktúrát 
kapjanak. Éppen ezért minden feladatot egy általában rövid, és aktívabb bevezető résszel kez-
dünk, ezt követi a „tanulás” rész, feladatokon vagy játékokon keresztül történő struk tu rál tabb 
tanulással, majd a visszajelzés szakasza, hogy lehetőségünk nyíljon végiggondolni mind azon 
új dolgokat, melyeket a nap során felfedeztünk. Nem szükséges az egész feladatot egy szerre 
teljesíteni. A feladat több napra is elosztható, a fogalmakat még tovább erősíthetjük.
Kevesebb kihívás/Extra kihívás: Minden facilitátor tisztában van vele, hogy minden gyermek 
különböző. Következésképpen, minden gyermek fejlődése egy sajátos ösvényt követ és egyéni 
igényekkel bír. Ebben a kézikönyvben gyakran találunk két opciót egy adott feladatra, egy 
könnyű (több irányítás a facilitátor részéről, egyszerűbb opciók vagy választási lehetőségek), 
és egy nagyobb kihívást jelentő opciót. Azt az opciót válasszuk, amelyik legjobban illik a gye-
rekekhez, akikkel dolgozunk, és próbáljuk megtalálni a legjobb módot a gyerekek számára, 
hogy kifejezzék teljesítő képességüket.
Kérdések: Minden egyes feladatban találunk kérdéseket, amelyek narancssárgával vannak 
jelölve: Ezek javaslatként tekintendők annak érdekében, hogy segítsünk a facilitátoroknak irá nyí - 
tani a beszélgetést, valamint támogatni a gyermekek egyéni gondolkodását, felfedező és fel-
derítő folyamatát.
Ötletládák: Némely feladatban található egy ötletláda, teli új gondolatokkal és javaslatokkal  
arra az esetre, ha új szituációkkal találjuk szembe magunkat, például, hogy hogyan alakítsuk a  
feladatot, amikor nagyobb csoporttal dolgozunk vagy hogy vonjuk be a szülőket a feladat 
bizonyos részeibe stb. Az ötletek kreativitásra sarkallhatnak és új ötleteket generálhatnak azzal 
kapcsolatban, hogyan dolgozzunk a velünk levő gyerekekkel. 
Közös Családi feladat: A közös családi feladatok olyan javasolt tevékenységek, melyeket a 
gyermek a családdal együtt tud végrehajtani otthon. Ebben a részben néhány irányelv is meg - 
található, valamint egy-egy mintalevél, amelyet lefénymásolhatunk, és oda tudunk adni a gyer- 
meknek, hogy biztosak legyünk abban, hogy a szülőt megfelelően tájékoztattuk a feladatról.
Eszközök sarok: A kézikönyvnek ez a része tanáccsal lát el minket annak kapcsán, hogy 
hogyan hajtsuk végre a feladatokat kevesebb erőforrás, illetve újrahasznosított vagy természe-
tes anya gok használatával. Az Eszközök sarok a tantervi kézikönyv végén található.
Családi Eszköztár: Ebben a részben egyszerű feladatok találhatók, melyek segítségével a  
találkozókat vagy workshopokat a szülőkkel együtt tudjuk lebonyolítani az Aflatot tanterv 
né hány központi témájára összpontosítva. Ezek a feladatok egyszerű javaslatokkal és infor-
má ciókkal szolgálnak a szülők számára, melyeknek segítségével támogatni tudják gyermekeik 
tanulási és növekedési folyamatát. A Családi Eszköztár külön kiadványban érhető el.
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A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

JEGYZETEK A SZÜLŐKNEK / GONDVISELŐKNEK:

MUNKA-
LAP41. feladat A DARU ÉS A CSAPATÁNAK TÖRTÉNETE  Levél a szülőknek/gondviselőknek 

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és a 
csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru 
hajtogatásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató 
feladat!
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
megértse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és a 
csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru 
hajtogatásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató 
feladat!
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
megértse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és a 
csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru 
hajtogatásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató 
feladat!
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
megértse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és a 
csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru 
hajtogatásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató 
feladat!
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
megértse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

177A pénz és én: Költeni, félretenni és megosztani
12. Modul    El tudom dönteni, hogyan használjam a forrásaimatRÉSZ5.

Levél a szülőknek/gondviselőknek:
Fénymásoljuk le és vágjuk ki a leveleket, 
hogy minden gyereknek ki tudjuk osztani 
a Közös Családi tevékenységekhez. 
Bizonyosodjunk meg arról, hogy személyre 
szabottan a szülők nevével ellátottak, illetve 
engedjük, hogy a gyerekek kidíszítsék 
azokat. Minél személyre szabottabbak, a 
szülők annál nagyobb lelkesedéssel fognak 
részt venni a feladatokban, akár otthon, 
akár az óvodában.
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A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

ARANYSZABÁLYOK A FACILITÁTOROK SZÁMÁRA:

 1.  A foglalkozások lebonyolítása előtt olvassuk át a modult és a feladatot.
 2.  Ne feledkezzünk meg a gyermekek alapfilozófiájáról, valamint arról, hogy hogyan 

tanulnak. Ez a velük való együttműködés és összekapcsolódás alapja.
 3.  Ne feledkezzünk meg a környezet, mint második oktató szerepéről. Készítsük elő  

a termet és az eszközöket minden feladatot megelőzően.
 4.  Legyünk példaképek a gyerekek számára. Figyeljünk oda a nyelvezetünkre, a ruhánkra 

és a viselkedésünkre.
 5  Üljünk körbe a gyerekekkel olyan gyakran, amennyire csak lehet, főként történet  

mesélő foglalkozások és beszélgetések alkalmával. Próbáljunk azonos szinten ülni.
 6.  „Hogyan” és „Miért” típusú kérdésekkel vonjuk be a gyerekeket a beszélgetésekbe.
 7.  Igyekezzünk elkerülni az ítélkezést és kritizálást, amikor a gyermek kifejti a vélemé-

nyét, vagy olyan válasz esetén, amellyel nem értünk egyet.
 8.  Adjunk teret és időt a gyerekeknek, hogy önállóan találják meg a válaszokat némely 

kérdésükre.
 9.  Engedjük, hogy a gyerekek olyan ütemben vegyenek részt, ahogy az kényelmes a 

számukra.
 10.  Használjunk egyszerű nyelvezetet. A kifejezések és fogalmak megmagyarázásához 

adjunk példákat, használjunk képeket, valódi tárgyakat és mozdulatokat.

 11.  Minden, általunk irányított feladat során biztosítsuk a gyerekek biztonságát.
 12. Nagy csoport esetén osszuk a csoportot kisebb csoportokra és asszisztensek segít-

ségével, párhuzamosan hajtsuk végre a feladatokat.
 13.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy mindig tartsák meg a tárgyakat és használati esz-

közöket, és azokat tárolják az Aflatoun Utazóládájukban.
 14. Legyünk kreatívak és találékonyak az eszközök tekintetében. Igyekezzünk újrahasz-

nosítani, csökkenteni és újra felhasználni az erőforrásokat (további javaslat az Eszkö-
zök sarok oldalon találhatók).

 15. A csapatunkkal dolgozzunk.
 16. Beszéljünk, nevessünk és végezzünk feladatokat a gyerekekkel. Önmagunkat kezeljük 

csoportjuk részeként, de mindig az ő felnőttkori példaképükként. Élvezzük!

NE FELEDJÜK, A GYEREKEK AKKOR TANULNAK A LEGJOBBAN, AMIKOR:

 1. A tanulási folyamatban aktívan résztvevő aktív tanulók.
 2. Jól érzik magukat a mozgások és a felfedezés során.
 3. Ők tesznek dolgokat ahelyett, hogy átvennének.
 4. Gondolkodásra és visszajelzés adásra képes emberekként kezeljük őket.
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TE, AFLATOUN ÉS ÉN: 
A jólét és identitás pozitív  
értelmének kialakítása 1



 

Ez a rész két területre összpontosít: 
 Aflatoun bemutatására a gyerekeknek azáltal, hogy bemutatjuk az Aflatoun program hátterét és elmagyarázzuk, miről is szól. 
 Aflatoun kulcsfogalmainak kialakítására a személyes megértés és felfedezés témában, ahol a gyerekeket a nagyobb önismeretre és önbizalomra bátorítjuk. 

Ennek a folyamatnak részeként támogatjuk őket abban is, hogy kreatívan fejezzék ki önmagukat, és tanulják meg azt, hogy egyediek és különlegesek. 

Mivel az Aflatot célközönsége a 3 és 6 év közötti gyerekek, külön figyelmet fordítunk az én fogalmára, a testünk megértésére és annak használatára, valamint  
a különböző érzelmekkel való megismerkedésre, azok megértésére és kifejezésére. 

TE, AFLATOUN ÉS ÉN: 
A jólét és identitás pozitív értelmének kialakítása1

 
MODULOK TANULÁSI CÉLOK TANULÁSI EREDMÉNYEK TANTERVI FELADAT STÁTUSZ TÖRTÉNET/DAL SZABADTÉRI 

FELADAT

1. Értékelem a 
dolgaimat

Képessé válni a független 
döntéshozatalra

Találkozni és megismerkedni Aflatoun 
karakterével 

1: Aflatoun utazása Ajánlott Aflatoun története
2: Aflatoun Dal Ajánlott Tűzmanó

Megtakarító hozzáállás 
kialakítása

Megszerezni a megtakarítás és 
gyűjtögetés fogalmának alapfokú 
ismeretét

3: Sinta, a madár története Ajánlott Sinta, a madár 
története

4: Aflatoun Utazóláda Ajánlott

2. Sok szempontból 
különleges vagyok

Saját egyediségének 
megértése és felismerése Az önbizalom és önismeret kialakítása 5: Tudom a nevem Ajánlott  Beltéri és/vagy 

kültéri

Képessé válni arra, hogy 
együttérezzünk mások 
érzelmeivel

Saját testük és használatának alapos 
megértése 

6: Élő vagyok Választható 
7: Tudok mozogni a testemmel Választható

A különböző érzelmek megismerése,  
ezek értelmezése és kifejezése

8: Látok és hallok Ajánlott Kültéri feladat
9: Érzem az illatokat és ízeket Ajánlott

10: Ki tudom fejezni magam a 
testemmel

Ajánlott Érzelmek városa



A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Az Aflatoun karakterről 
tanulnak

1. feladat AFLATOUN UTAZÁSA

Foglalkozás: 
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Szociális
 Érzelmi
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Egy kép Aflatounról  
(nagy méretű lapra vagy 
táblára is rajzolhatjuk)

 Történet: Aflatoun törté-
nete (lásd 17.o.)

 Üres vágható Aflatoun 
Láng sablonok (gyere - 
ken ként 1db, lásd 20.o.),  
vagy üres papírlapok és  
olló (nagyobb gyerekeknek)

 Tollak és színesek
 Papírcsíkok (1db/gyermek)
 Ragasztó
 Cellux

Ráadás feladat:
  Papír

Időtartam:
 45 perc

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ehhez a feladathoz minden gyereknek egy Aflatoun fejpántra van szüksége.  

Ha idősebb gyermekekkel dolgozunk, engedhetjük, hogy ők maguk készítsék 
el a fejpántot. Ellenkező esetben neked kell elkészíteni őket a foglalkozás előtt, 
vagyis neked kell kivágni az Aflatoun Lángot, majd azt papírcsíkokra ragasztani 
celluxszal vagy ragasztóval, minden gyerek számára egyet.

• A Ráadás feladathoz készítsünk elő minden gyermeknek egy lapot, melynek 
tetején az áll: „Ha Aflatoun lennék, azt tenném, hogy…” 

BEVEZETÉS  (10 PERC)
1.  Üljenek körbe a gyerekek és a következő helyzetet vázoljuk fel nekik: 

„Éjszaka van, mindannyian álmosak és fáradtak vagyunk. Mit szoktunk csinál-
ni, amikor éjszaka van?”

2.  Engedjük a gyerekeknek eljátszani, mit szoktak csinálni lefekvés előtt (pl. fog-
mosás, jó éjszakát kívánni a szülőknek stb.).

3.  Miután a gyerekek újra eljátszották a cselekvéseket, kérdezzük meg őket:  
A cselekvések közül melyiket csináljátok először? Másodszor? Harmad-
szor? Utoljára? Majd kérjük meg a gyerekeket, hogy játsszák el újra a cselek-
véseket, ezúttal abban a sorrendben, ahogy azt általában tesszük. Hogy még 
mókásabbá tegyük a feladatot, bíztassuk a gyerekeket, hogy gyorsan vagy 
lassan mozogjanak (vagyis gyorsan, aztán lassan mossanak fogat).

4.  Ezután kérjük meg a gyerekeket, hogy csináljanak úgy, mintha kinéznének a 
hálószobájuk ablakán, magasan az ég felé. Milliónyi gyönyörű dolog történik az 
égen éjjel. Kérdezzük meg tőlük: Mit láttok éjjel a hálószobátok ablakából?

TANULÁS (20 PERC)
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek a képet Aflatounról vagy rajzoljuk fel a tűzmanó 

karakterét a táblára/flipchart táblára és tegyük fel a következő kérdéseket:  
Mit láttok? Kitaláljátok, ki ő? Mit gondoltok, miért van ő itt? Szeretnétek 
őt jobban megismerni?

2.  Olvassuk fel az Aflatoun története című mesét hangosan a gyerekeknek. 
Tegyük fel nekik a történetben szereplő, kékkel jelölt kérdéseket és bátorítsuk 
a gyerekeket, hogy vitassák meg azokat. A történet végén kérdezzük meg 
tőlük: Szeretnétek Aflatounnal felfedezni az összes játékot, történetet és 
dalt, amelyet hosszú, világkörüli útja során tanult? Szeretnétek Aflatoun 
barátja lenni?

3.  Adjunk minden gyermeknek egy előre elkészített fejpántot. Kérjük meg őket, 
hogy rajzoljanak Aflatounnak arcot és színezzék ki azt. 

4.  Amint elkészültek, segítsünk nekik a fejükre tenni a fejpántot.

VISSZAJELZÉS (15 PERC)
1.  Erősítsük meg a gyerekek Aflatounról alkotott értelmezését azáltal, hogy újra 

felolvassuk nekik az Aflatoun története című mesét.
2.  Miközben olvasunk, kérjük meg a gyerekeket, hogy játsszák el újra a történet 

narancssárga színnel jelölt részeit. Magyarázzuk el nekik, hogy minden gyerek 
megkapja majd Aflatoun szerepét, és hogy a történetben leírt módon kell 
eljátszaniuk a cselekvéseket (azaz amikor azt olvasod „Aflatoun a barátaival 
játszik, énekel és táncol”, kérd meg a gyerekeket, hogy csináljanak úgy, mintha 
ők mindannyian Aflatounok lennének, akik éppen együtt játszanak, énekelnek 
és táncolnak).

Ráadás feladat:
1.  Bíztassuk a gyerekeket a történet szerinti további kutatásra a következő kérdé-

sek segítségével: 
„Mit tennék, ha én lennék Aflatoun?”  
„Mit/Hol szeretnék kutatni?”

2.  Adjunk minden gyermeknek egy lapot, amelyen az áll: „Ha én Aflatoun lennék, 
azt tenném, hogy…”, így kitalálhatják saját Aflatounjukat. Bíztassuk őket, hogy 
rajzolják le a válaszaikat.

3.  Szólítsuk fel a gyerekeket, hogy mutassák meg a rajzaikat és magyarázzák el, 
hogy azok mit ábrázolnak.

4.  Miután befejezték a mesélést, tegyük ki a rajzokat a falra.

ÖTLETLÁDA: 
A SZÜLŐK/GONDVISELŐK BEVONÁSA 
Fontos a szülők és gondviselők bevonása a gyerekek oktatási 
tevékenységeibe, de egyúttal nagy kihívást is jelent. Mindazon-
által, a találkozások minden egyes pillanatára tekinthetünk úgy, 
mint a megosztás és tanulás egy-egy lehetőségére. Például 
amikor a gyerekek rajzait a bejárathoz közel tesszük ki, vagy egy 
olyan helyen, ahol látható a szülők/gondviselők számára, amikor 
gyermekeikért jönnek, azzal egy nagyszerű lehetőséget kínálunk 
fel nekik, hogy a szülők/gondviselők büszkék legyenek arra, 
amit gyermekeik tanulnak, elérnek, felfedeznek és tesznek a nap 
során. Ugyanakkor felébresztheti bennük a kíváncsiságot, hogy 
többet meg akarjanak tudni gyermekeik tanulásáról, és otthon is 
segíthessék őket abban, hogy folytatni tudják ezt a folyamatot.
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Sziasztok, a nevem Aflatoun!
Egy tűzmanó vagyok az égből.
Nagyon hosszú utat tettem meg, hogy most talál-
kozzam és játsszam veletek.
Nem sokkal ezelőtt még egyike voltam annak a 
sokezer csillagnak, amiket éjjel az égen láthattok.
Nem hisztek nekem?
Hát halljátok a történetem, hogy hogyan is tettem 
meg az utat ide hozzátok!

Amikor még az égen éltem, rengeteg időt töltöt-
tem azzal, hogy  játszottam, táncoltam és 
énekeltem a barátaimmal.
Olyan sokféle játékot játszottunk! Ha úgy szere-
titek a játékokat, mint én, szívesen megtanítom 
nektek az összeset!
Szeretnétek új játékokat tanulni Aflatoun-
nal? Kíváncsi vagyok, Aflatoun milyen já-
tékokat tud megtanítani nektek. Ti milyen 
játékokat tudtok tanítani Aflatounnak?
Miután elfáradtunk a futásban és játékban, az 
idősebb csillagok összehívtak minket, és minden-

féle történetet meséltek az égről, a csillagokról, 
a Holdról és a Napról. Én azokat a történeteket 
szerettem a legjobban, amik a Földről szóltak.

– Te látod azokat a nagy kék pontokat? – kérdezte 
apukám a Föld felé mutatva.

– Persze – feleltem izgatottan. – Mik azok?
– Azok ott a tenger: valaki nekem egyszer azt 
mondta, hogy az egy nagy, puha takaró és úgy 
néz ki, mint az ég. Azért van, hogy amikor hideg 
van, a Föld be tudja takarni vele a lábait és kezeit. 
– Nem is! – felelte egy másik idős csillag. – Tévedsz! 
A tenger egy nagyon nagy kék felhő, ami megre-
kedt a Föld felszínén.
Meg tudjátok mondani Aflatounnak, hogy 
mi a tenger?
Ó, hogy imádtam ezeket a történeteket a Földről! 
Mindig nagyon figyeltem, hogy egyre többet és 
többet tudjak meg róla. Aztán egy napon úgy 
döntöttem, hogy most már meg is nézem azt a sok 
csuda dolgot, amiről az idősebb csillagok meséltek 
nekem.

– Anyu! – szóltam. – Szeretnék ellátogatni a Földre!
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Szerintetek mit mondott Aflatoun anyu
kája?
Elmosolyodott és így szólt:  

– Rendben, kicsi Aflatounom. Tudod, egyszer a 
dédnagyapád is járt arra, és olyan sok fontos 
dolgot tanultunk a tör téneteiből! Biztos vagyok 
benne, hogy ez az utazás nem csak neked, de 
mindannyiunk számára hasznos lesz.

– Ó, anyu köszönöm! – kiáltottam.
Adott egy puszit a homlokomra, és azt 
mondta:  

– Most pedig különleges erővel ruházlak fel, hogy 
tudd tartani a kapcsolatot a családoddal és a ba-
rátaiddal: minden alkalommal, amikor összeszorí-
tod a szemed, apró csillagokat fogsz látni. Így min-
dig megtalálsz minket! Ahhoz, hogy láss minket, 
csak annyit kell tenned, hogy pislantasz 
egyet, és mi már ott is leszünk!
Ezután elkísért engem egészen az ég határáig.

– Viszlát, kedvesem! – búcsúzott. – Menj, és hozd 
ki a legjobbat ebből a csodálatos utazásból, amire 
indulsz, találkozz új barátokkal és kutass fel min-
den fantasztikus dolgot, ami a Földön történik!

Megöleltem és megpusziltam anyukámat.
Ezután becsuktam a szemem, ugrottam egy 
nagyot, és átrepültem az égen. Indiában értem 
földet. Itt találkoztam az első barátaimmal, és 
mára már nagyon sok különböző helyen jártam, 
körbeutaztam az egész világot.
Indiából Kínába, Oroszországból Dél-Afrikába, 
Amerikából Kolumbiába utaztam, és mindenhol 
barátokra leltem, akik mind valami újat tanítottak 
nekem.
Szerintetek milyen más országokba láto-
gatott el Aflatoun?
Ti ismeritek ezeket a helyeket? Szeretnétek felfe-
dezni az összes játékot, történetet és dalt, amit 
a hosszú, világkörüli utam során megtanultam? 
Biztos vagyok benne, hogy sok-sok mókában 
lesz részünk együtt, és rengeteget tanulunk majd 
egymástól.
Szeretnétek a barátom lenni?
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MUNKA-
LAP1. feladat AFLATOUN UTAZÁSA  Üres kivágható Aflatoun Láng sablonok
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2. feladat AFLATOUN DAL

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ha kisebb gyerekekkel dolgozunk együtt, ajánlatos előkészíteni a lapokat  

a kéz körvonalaival a foglalkozás előtt (gyerekenként egyet).
• Ha szeretnéd, megkérheted a gyerekeket, hogy a Közös Családi feladatot 

végezzék el otthon.

BEVEZETÉS: (15 PERC)
1.  Mutassuk meg a plakátot Aflatounról, és vezessük a gyerekeket egy Aflatoun 

karakteréről szóló beszélgetés felé: Milyen színű Aflatoun? Nézzétek meg a 
vicces, hegyes kis haját. Mihez hasonlít?

Egyszerűbb feladat:
2.  Adjunk minden gyereknek egy üres lapot és egy tollat. Kérjük meg őket, 

hogy tegyék a kezüket a papírra és rajzolják körbe. Ha úgy gondoljuk, hogy 
a csoport nagy része nem tudja megcsinálni, adjunk nekik előre elkészített 
kézlenyomatos lapokat.

Extra Feladat:
2.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy párban dolgozzanak: adjunk páronként 2 db 

lapot, tollakat vagy színeseket.
3.  Bátorítsuk a pár egyik tagját, hogy rajzolja át partnere kezét az egyik papírra. 

Emlékeztessük őket, hogy legyenek türelmesek és várjanak a sorukra.
4.  Amikor elkészültek, cseréljenek szerepet; így most a pár másik tagjának kell 

átrajzolnia a partnere kezét a másik papírra.
5.  Most kérjük meg a gyerekeket, hogy jöjjenek közelebb az Aflatoun plakáthoz 

a kezük körvonalával, majd vitassuk meg a következőket: Mit láttok? Olyan, 
mint a kézlenyomat, amit az imént rajzoltatok? Inkább olyanra kellene 
rajzolnunk a kézlenyomatainkat, mint Aflatoun? Mit tehetünk azért, hogy 
jobban hasonlítsanak Aflatounra? Mi hiányzik? Rajzoljunk neki szájat? 
Szemeket? Kezeket?

6.  Buzdítsuk a gyerekeket arra, hogy készítsék el Aflatoun karakterüket a saját 
kézlenyomataikon belül, és állapítsanak meg azonosságokat Aflatoun és saját 
kézlenyomatuk között.

7.  Bátorítsuk őket, hogy legyenek kreatívak, színezzék ki a tenyerük alkotta lán-
got, és írják a nevüket vagy rajzolják a jelüket a lap aljára, amikor végeztek. Ez 
most már az ő saját, új rajzuk Aflatounról; az ő új, különleges barátjukról.

Extra Feladat:
• Folytathatjuk a feladatot azzal, hogy pálcikás bábut készítünk. Ehhez minden 

gyereknek szüksége van egy darab kártyára, egy pálcikára és némi ragasztóra.
• A gyerekek ragasszák fel az Aflatoun kezet a kártyára, majd segítsünk nekik 

kivágni azt.
• Bábujuk befejezéséhez ragasszanak egy pálcikát a kivágott kártya hátoldalára.

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Tanuljunk együtt egy új dalt! Mondjuk el a gyerekeknek, hogy egy különleges, 

Aflatounról szóló dalt fogunk együtt énekelni.
2.  Énekeljük el először a dalt és kérjük meg a gyerekeket, hogy integessenek 

rajzaikkal (vagy pálcikás bábuikkal) és kiáltsák „Aflatoun” amikor meghallják az 
„Aflatoun” szót a dalban.

3.  Énekeljük el másodszor a dalt. Most kérjük meg a gyerekeket, hogy nyújtsák ki 
a kezüket mindannyiszor, amikor meghallják a „mindig” szót a dalban.

4.  Énekeljük el harmadszor is a dalt. Ezúttal kérjük meg a gyerekeket, hogy inte-
gessenek Aflatoun rajzaikkal/bábuikkal és nyújtsák ki a kezüket a dalszöveg 
szerint.

5.  A gyerekek figyelmétől és energiaszintjétől függően megismételhetjük a fel-
adatot.

VISSZAJELZÉS:   (5 PERC)
1.  Ültessük le körbe a gyerekeket.
2.  Itt az idő megvitatni: Most, hogy egy kicsivel jobban ismeritek Aflatount, 

szeretnétek a barátja lenni? Mit szerettek Aflatounban? Mit szeretnétek 
együtt csinálni vele?

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Párokban

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun Dal (lásd 22.o.
 Üres lapok gyerekenként 
(vagy előre elkészített 
kézlenyomatok)

 Tollak és színesek
 Plakát Aflatounról 
(táblára/flipchart táblára is 
rajzolható)

Plusz Feladat:
 Kártya (gyerekenként 1 db)
 Fa pálcikák (gyerekenként 
1 db)

 Ragasztó
 Olló

Időtartam:
 40 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Összebarátkoznak 
Aflatoun karakterével

 Eléneklik az Aflatoun  
Dalt

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy meséljék el otthon a családjuknak, 
mit csináltak a mai foglalkozáson. Buzdítsuk őket, hogy tanítsák 
meg a szüleiknek/gondviselőiknek, hogyan kell Aflatoun rajzot 
készíteni saját kézlenyomatukat használva. Megkérdezhetik a 
szüleiket/gondviselőiket, mi a kedvenc színük és miért. Kérjük 
meg őket, hogy hozzák el szüleik/gondviselőik Aflatoun rajzait az 
iskolába, így azokat a következő foglalkozáson meg tudják osztani 
a csoport többi tagjával.
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2. feladat AFLATOUN DAL  Tűzmanó 

Refrén: 
Aflatoun, Tűzmanó fénylőn ragyogó,
És mi tudjuk, Tűzmanónak lenni mindig jó, ó! 
Aflatoun, Tűzmanó, fénylőn ragyogó,
És mi tudjuk Tűzmanónak lenni mindig jó!

Első Versszak
Tűzmanó vagyok, fénylőn ragyogó,
Itt mindenkinek, örömet hozok, 
Tűzmanó vagyok, fényből születő
Mókázó és kacajt hozó
Kedves Tűzmanó.

Refrén: 
Aflatoun, Tűzmanó fénylőn ragyogó,
És mi tudjuk, Tűzmanónak lenni mindig jó, ó! 
Aflatoun, Tűzmanó, fénylőn ragyogó,
És mi tudjuk Tűzmanónak lenni mindig jó!

Második Versszak
Ha kedved szomorú, vagy az orrod lógatod,
Van nálam gyógymód, mosolyogtató,  
Barátkozni jó, hisz nem nehéz dolog,
Gyere velem, énekeljünk vidám dallamot!

Refrén: 
Aflatoun, Tűzmanó fénylőn ragyogó,
És mi tudjuk, Tűzmanónak lenni mindig jó, ó! 
Aflatoun, Tűzmanó, fénylőn ragyogó,
És mi tudjuk Tűzmanónak lenni mindig jó!

Kedves ________________!

Ma megtanultuk elénekelni az Aflatoun Dalt és lerajzoltuk bará-
tunkat, Aflatount. Biztos vagyok benne, hogy gyermeke szeretné 
megtanítani Önöknek, hogy hogyan rajzolják le Aflatount, a 
saját kézlenyomatukat használva. Töltsenek együtt egy kis időt 
és készítsék el ezt a rajzot, majd színezzék ki azt a kedvenc 
színükkel! Megkértem a gyerekeket, hogy kérdezzék meg Önö- 
ket, melyik a kedvenc színük és miért. Elárulja majd nekik? 
Köszönöm!

Kérjük, emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával az  
Aflatoun rajzot, mivel a következő foglalkozáson be fogja majd 
mutatni a csoport többi tagjának.

Köszönettel:

________________________

LEVÉL A SZÜLŐKNEK/GONDVISELŐKNEK:

ÖTLETLÁDA:
Bebizonyították, hogy amikor a szülői részvétel ösztönzésére kerül 
sor, a barátságos és spontán üzenetek működnek a legjobban. 
Szóval miért ne próbálnánk meg egy kicsit személyre szabni a 
fenti levelet, megírni a saját levelünket, illetve bátorítani a gyereke-
ket, hogy a levelet saját maguk díszítsék?
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3. feladat SINTA, A MADÁR TÖRTÉNETE

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Még többet tanulnak 
Aflatounról és történetéről

 Azonosítják a gyűjtendő/
megtartandó dolgokat

INFORMÁCIÓ A FACILITÁTORNAK:
• A foglalkozást megelőzően bizonyosodjunk meg arról, hogy összegyűjtöttük 

azokat a Sinta fészkének elkészítéséhez szükséges eszközöket, amelyek szük- 
ségesek. Ha lehetséges, vigyük el sétálni a gyerekeket és engedjük meg nekik, 
hogy ők maguk gyűjtsék össze a szükséges anyagokat. Az anyagok közt 
mindenképpen legyen olyan dolog – pl. műanyag vagy kövek – amelyek nem 
alkal ma sak a fészek elkészítéséhez, hogy a gyerekek láthassák a különbséget.

BEVEZETÉS:  (10 PERC)
1.  A feladat kezdete előtt szánjunk néhány percet arra, hogy megbeszéljük az 

előző foglalkozáshoz kapcsolódó Közös Családi feladatot és bíztassuk a gye-
rekeket, hogy mutassák meg szüleik/gondviselőik Aflatounról készített rajzát, 
és magyarázzák el, mi a kedvenc színük és miért.

2.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy most egy történetet fognak hallani egy kü-
lönleges madárról, akit Sintának hívnak, és aki rengeteg dolgot gyűjtött és tett 
félre.

3.  Növeljük a gyerekek kíváncsiságát a következő kérdésekkel: Szerintetek mit 
jelent a „gyűjtögetés”? Milyen dolgokat tudunk gyűjteni?

4.  Adjunk minden gyereknek egy darab papírt és néhány tollat/színest és kérjük 
meg őket, hogy rajzolják le azokat a dolgokat, amiket szerintük gyűjthetünk, 
vagy azokat, amiket már gyűjtenek.

ÖTLETLÁDA:
Ne feledkezzünk meg arról, hogy bátorítsuk a gyerekek kreativitá-
sát és képzelőerejét, és hogy támogassuk önálló gondolkodásu-
kat. Igyekezzünk kerülni az olyan mondatokat, mint: „Ez nem a jó 
válasz. A megtakarítás az jelenti, hogy…”. Ehelyett engedjük, hogy 
kifejezzék magukat, és bátorítsuk őket, hogy felismerjék, mit jelent 
számukra az a szó.

Extra Feladat:
5.  Kérjük a gyerekeket, hogy gondolkozzanak el arról, mit jelenthet a „megtakarí-

tás” szó. Milyen tárgyakat tudunk megtakarítani? Miért? Tettél már valaha 
valamit félre? Mi volt az?

6.  Adjunk a gyerekeknek egy darab lapot, hogy lerajzolhassák, mit tudnak félre- 
tenni. Adhatunk egy papírt, vagy a „gyűjtögetéshez” használt papír másik olda- 
lára is rajzolhatnak.

7.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy osszák meg a többiekkel, mit rajzoltak és miért 
tennék azt félre.

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  A Sinta, a madár története című mese felolvasása előtt kérjük meg a gyereke-

ket, hogy figyelmesen hallgassák a mesét. Bíztassuk őket, hogy figyeljék meg, 
mit gyűjtött és tett félre Sinta, és miért gyűjtötte ezeket.

2.  Olvassuk fel Sinta történetét a gyerekeknek. Fordítsunk időt arra, hogy meg-
vitassuk a történetben kékkel jelölt kérdéseket és sarkalljuk kreatív válaszokra 
a gyerekeket.

3.  A történet felolvasása után kerül sor a következő kérdések megbeszélésére: 
Mit csinált Sinta? Miféle dolgokat gyűjtött? Mit gondolsz, miért kellett 
gyűjtenie és félretennie azokat a dolgokat? Éles ágakat vagy szúrós leve-
leket gyűjtött? Miért?

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Segítsünk Sinta madárnak elkészíteni a fészkét! Rendezzük 3-5 főből álló kis-

csoportokba a gyerekeket Sinta fészkének elkészítéséhez.
2.  Minden kiscsoportot ösztönözzünk arra, hogy olyan tárgyakat válasszanak, 

amelyek szerintük megfelelnek Sinta fészkébe és alkalmasak Sinta fészkének 
elkészítésére.

3.  Szólítsuk fel a kiscsoportokat, hogy mutassák be munkájukat a csoport többi 
résztvevőjének.

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak egy dobozt (cipősdoboz, vagy annál 
nagyobb méretű doboz) otthonról, és mondjuk el nekik, hogy a következő 
feladatban Aflatoun Utazóláda elkészítéséhez fogják használni ezt a dobozt.

Foglalkozás:
 Beltéri és/vagy kültéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoport

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Kreatív
 Szociális

Szükséges eszközök:
 Történet: Sinta, a madár 
története (25.o.)

 Üres papírlap (gyereken-  
ként 1 db)

 Tollak és színesek
 Anyagok, amelyek Sinta 
fészkének elkészítéséhez 
szükségesek: ágak, papír, 
levelek, műanyag, régi 
magazinok stb.

Időtartam:
 45 perc

A nap szavai: 
 Gyűjteni, félretenni
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3. feladat SINTA, A MADÁR TÖRTÉNETE  Sinta, a madár története

Sinta, a madár épp készült tojásokat rakni. 
Hosszú ideje várt már arra, hogy saját  
madárfiókái legyenek, így meg akart bizo-
nyosodni arról, hogy amikor a fiókák kikel-
nek a tojásból, egy szép, puha és kényel-
mes fészekben lesznek majd.
Láttatok valaha madárfészket? 
Hogy írnátok le? Miből készül?
Így Sinta lerepült a fáról, hogy gallyakat 
és leveleket keressen az általa tervezett kü- 
lönleges fészekhez. Nagyon gondosan vá-
lasztott ki minden egyes kis ágat és levelet.
Semmi olyat nem akart, ami megsértené 
az ő kis fiókái érzékeny tollait.
Amikor Sinta elegendő dolgot gyűjtött, 
úgy döntött, hogy készen áll a fészeképí-
tésre.

Nem tartott sokáig, mire Sinta felhalmoz-
ta a leve leket és gallyakat a fa tetejére. 
Éjjel nappal dol go zott, gondoskodva ar-
ról, hogy minden egyes levél és ágacska a 
helyére kerüljön. Hamarosan el is készült  
a fészek.
Sinta alig várta, hogy fiókái az általa ké-
szített fészekben legyenek!
Pár nap várakozás után Sinta végül lerak-
ta a tojásait. Biztonságban és melegben 
tartotta őket, és meggyőződött arról, hogy 
semmi baj nem érheti őket.
Szerintetek mi történt ez után? Mi 
fog történni a tojásokkal?
Majd a tojások egytől egyig kikeltek.  
Milyen boldog volt Sinta, hogy láthatja 
három egészséges és gyönyörű fiókáját!
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A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Eléneklik az Aflatoun Dalt
 Azonosítják azokat a dol-
gokat, amelyek értékesek

 Elkészítik az Aflatoun 
Utazóládát

4. feladat AFLATOUN UTAZÓLÁDA

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Előzőleg megkértük a gyerekeket, hogy hozzanak egy dobozt (pl. egy régi 

cipősdobozt), amit ma felhasználunk. Mivel lehet, hogy ezt néhány gyerek 
elfelejtette, jó ötlet, ha mi magunk hozunk pár extra dobozt annak érdekében, 
hogy biztosak legyünk abban, hogy mindenkinek jut.

• A feladat megkezdése előtt tehát gondoskodjunk arról, hogy mindenkinek 
legyen doboza.

• Nézzük meg az Eszközök sarok fejezetet a mellékletben (197. o.), ahol még 
több ötlet található, hogy hogyan díszítsünk természetes anyagokkal.

• Megkérhetjük a gyerekeket, hogy végezzék el otthon a Közös Családi fel adatot 
(lásd 27.o.).

BEVEZETÉS: (20 PERC)
1.  Énekeljük el Aflatoun dalát közösen. Az ismétlés jó módja annak, hogy meg-

erősítsünk fogalmakat, és a gyerekek élvezik, amikor dalokat és történeteket 
ismétlünk.

2.  Éneklés után üljünk körbe. Juttassuk eszükbe Sinta, a madár történetét.
3.  Beszéljünk a következőkről: Mi az, amit igazán szerettek? Mi az a valami/

valaki, ami nélkül nem tudtok élni? Miért értékesek ezek/ők a számotok-
ra? Mi más értékes még számotokra? Ne feledjük, itt nincs jó vagy rossz 
válasz! Biztosítsunk teret a gyerekek számára, hogy megnevezzék azokat  
a dolgokat, amik értékesek a számukra és támogassuk véleményalkotásukat. 
Kérjük meg őket, hogy indokolják meg, mi miért értékes számukra.

Egyszerűbb feladat:
4.  Helyezzük a kivágott képeket a kör közepére. Magyarázzuk el, hogy ezek kü- 

lön böző dolgokat vagy embereket ábrázoló képek, amelyek lehet, hogy isme-
rősek számukra. Kérjük meg őket, hogy nyugodtan nézzék végig a képeket  
és válasszák ki azokat, amelyek fontosak számukra.

5.  Ehhez adjunk nekik pár percet és aztán kérdezzük meg a gyerekektől: Ez a 
dolog miért értékes számodra? Az általad választott dolgok közül melyik 
a legértékesebb számodra? Miért?

Nehezebb Feladat:
4.  Rendezzük a gyerekeket 5 főből álló kiscsoportokba. Minden csoportnak ad-

junk régi magazinokat, ollót, ragasztót és egy üres papírt.
5.  Itt az idő, hogy elkészítsünk egy Értékes Dolgok Plakátot. Engedjük meg a 

csoportoknak, hogy átlapozzák a magazinokat, hogy megtalálják és kivágják 
azokat a dolgokat, amelyek értékesek számukra. Kérjük meg (vagy segítsünk) 
őket, hogy ragasszák át képeiket a papírra és díszítsék a plakátjukat tollakkal, 
színesekkel stb.

TANULÁS:   (30 PERC)
1.  Ültessük le újra körbe a gyerekeket, hogy megbeszéljük: Mi történne, ha nem 

lennének többé értékes dolgaink? Mi lenne, ha valaki elvenné tőlünk eze-
ket az értékes dolgokat? Hogyan gondoskodnátok az értékes dolgaitok-
ról? Szerintetek hol jó ötlet tárolni a legfontosabb dolgaitokat?

2.  Erősítsük bennük az értékes dolgokról való gondoskodást, illetve azok bizton-
ságos helyen tartását a következő kérdés segítségével: Milyen biztonságos 
hely jut eszetekbe, ahol tárolhatjátok az értékes dolgaitokat?

3.  Hívjuk fel a figyelmet a gyerekek dobozaira. Mi a helyzet a ti dobozaitokkal? 
Biztonságos helyek lennének? Miért/Miért nem?

4.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a dobozaik segítségével elkészítik a 
saját Aflatoun Utazóládájukat: a saját biztonságos helyüket az értékes dolgok 
számára. Ez az Utazóláda lesz a gyerekek emlékgyűjtője az Aflatoun feladatok 
során, ahova eltehetik, és ahol biztonságban tárolhatják, amiket gyűjtöttek, 
felkutattak, készítettek és felfedeztek útjuk során Aflatounnal.

5.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy legyenek minél kreatívabbak, amikor saját 
Utazó ládájukhoz különböző színeket és anyagokat használnak.

6.  Miután a gyerekek kidíszítették dobozaikat, el is kezdhetik használni azt! Van 
már esetleg olyan dolog, amit bele szeretnél tenni a különleges Aflatoun 
Utazóládádba?

VISSZAJELZÉS:   (10 PERC)
1.  Gondoljuk végig a számunkra legértékesebb dolgokat újra. Adjunk minden 

gyereknek egy darab papírt és néhány tollat/színest, és kérjük meg őket, hogy 
rajzoljanak egy dolgot/személyt, ami/aki nélkül igazán nem tudnak élni.

2.  Ehhez adjunk nekik pár percet. Bíztassuk a gyerekeket, hogy rajzaikat tegyék 
el a különleges Aflatoun Utazóládájukba.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Egyéni

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun Dal (lásd 22.o.)
 Dobozok (cipősdoboz, 
vagy nagyobb méretű), 
amelyet a gyerekek ott-
hon ról hoztak

 Üres papírlapok (gyere-
ken ként 2db)

 Tollak és színesek
 Képek (régi magazinokból 
kivágott) olyan, általuk 
ismert dolgokról, amihez 
azt társítják, hogy értékes 
számukra. (pl. család, 
játékok, bicikli stb.)

 Eszközök a doboz kidíszí-
téséhez: levelek, tollak, 
szalagok, kivágott képek 
stb.

 Ragasztó
 Olló

Időtartam:
 60 perc

A nap szava: 
 Értékes dolgok

ÖTLETLÁDA: KÖZÖS MUNKA
Ha több gyerek szeretné ugyanazt a képet használni, bátorítsuk 
őket, hogy önállóan rendezzék el a nézeteltéréseiket. Engedjük, 
hogy felismerjék a módját annak, hogyan tudnak együttműköd-
ni, hogy ugyanazt a képet használhassák. Mit tehetnének, hogy 
békésen dolgozzanak együtt?
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MUNKA-
LAP4. feladat AFLATOUN UTAZÓLÁDA  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves _____________!

Ma felkutattuk az összes dolgot, amely különleges érték- 
kel bír a számunkra! Készítettünk egy gyönyörű plakátot, 
ame lyen néhány ilyen dolog szerepel, és megtanultuk, 
hogy fontos külön gondot fordítani azokra a dolgokra, 
ami ket szeretünk, illetve fontos biztonságos helyen tárolni 
őket.
Önnek is vannak dolgai, amit szeret és értékesek az Ön 
számára? Hogy vigyáz rájuk? Miért fontosak Önnek? 
Magyarázza el ezeket gyermekének, és ha van rá idő, 
segítse őt lerajzolni az Ön egyik kedvenc dolgát.

Köszönettel:
• 
__________________

Kedves _____________!

Ma felkutattuk az összes dolgot, amely különleges érték- 
kel bír a számunkra! Készítettünk egy gyönyörű plakátot, 
ame lyen néhány ilyen dolog szerepel, és megtanultuk, 
hogy fontos külön gondot fordítani azokra a dolgokra, 
ami ket szeretünk, illetve fontos biztonságos helyen tárolni 
őket.
Önnek is vannak dolgai, amit szeret és értékesek az Ön 
számára? Hogy vigyáz rájuk? Miért fontosak Önnek? 
Magyarázza el ezeket gyermekének, és ha van rá idő, 
segítse őt lerajzolni az Ön egyik kedvenc dolgát.

Köszönettel:
• 
__________________

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy osszák meg otthon a szülőkkel/gondviselőkkel mindazt, 
amit a mai foglalkozáson tanultak! Emlékeztessük a gyerekeket, hogy a mai nap szava 
az érté kes dolgok. Bátorítsuk őket, hogy mutassák meg Értékes Dolgok Plakátjukat  
a szü leiknek/gondviselőiknek és magyarázzák el, miért választották azokat a dolgokat.

Kérjük a gyerekeket, hogy beszélgessenek szüleikkel/gondviselőikkel arról, mik a ked-
venc/legértékesebb dolgaik, és rajzolják le azokat egyedül vagy a családdal közösen. 
Kérjük őket, hogy derítsék ki, szüleik/gondviselőik mit tesznek, hogy ezeket a dolgokat 
biztonságban tartsák, és hogyan tartják azokat jó kezekben. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy a következő alkalomra hozzák magukkal rajzaikat.

Az alábbi sablont is használhatjuk, hogy értesítsük a családot a feladatról. Ne feledjük 
el személyre szabottá tenni! Így sokkal könnyebben lehet eljuttatni az üzenetét, és a 
gyerekek is imádják díszíteni a betűket.
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Kedves _____________!

Ma felkutattuk az összes dolgot, amely különleges érték- 
kel bír a számunkra! Készítettünk egy gyönyörű plakátot, 
ame lyen néhány ilyen dolog szerepel, és megtanultuk, 
hogy fontos külön gondot fordítani azokra a dolgokra, 
ami ket szeretünk, illetve fontos biztonságos helyen tárolni 
őket.
Önnek is vannak dolgai, amit szeret és értékesek az Ön 
számára? Hogy vigyáz rájuk? Miért fontosak Önnek? 
Magyarázza el ezeket gyermekének, és ha van rá idő, 
segítse őt lerajzolni az Ön egyik kedvenc dolgát.

Köszönettel:
• 
__________________



5. feladat TUDOM A NEVEM

Foglalkozás:
 Benti vagy szabadtéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Párokban

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Kivágott betűk (Aflatoun 
nevének elbetűzése, na- 
gyobb gyerekeknél saját 
nevük első betűi)

 8 db cipősdoboz

Időtartam:
45 perc

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A foglalkozás előtt díszítsük ki a 8 cipősdobozt és helyezzünk minden dobozra 

Afla toun nevének betűiből egyet-egyet. Vágjunk egy lyukat vagy nyílást a 
dobozok tetejére, így a gyerekek beledobhatják a betűket, amiket találnak.

• Újságokból és magazinokból vágjuk ki Aflatoun nevének betűit. Igyekezzünk 
nagy méretű, eltérő betűtípusú és stílusú betűket választani. Mielőtt megérkez-
nek a gyerekek, rejtsük el a kivágott betűket körben a teremben.

• A foglalkozás megkezdése előtt vessünk egy pillantást a példára, hogyan 
mutogas sunk el egy-egy betűt a testünkkel. Találjunk ki más verziókat arra, 
hogyan formáljunk betűket a testünkkel egyedül vagy párokban. Gondos-
kodjunk róla, hogy a gyerekeknek legyen elegendő helyük, hogy szabadon 
mozoghassanak a feladathoz, mind bent a teremben, mind kint a szabadban.

• Ha szeretnénk, megkérhetjük a gyerekeket, hogy otthon végezzék el a Közös 
Családi feladatot (lásd 29. o.).

BEVEZETÉS:  (15 PERC)
1.  A feladat megkezdése előtt szánjunk pár percet arra, hogy átbeszéljük a Közös 

Családi feladatot az előző feladatról és bátorítsunk pár gyereket, hogy mutas-
sák be a rajzaikat, amiket otthon készítettek, és/vagy magyarázzák el, mi az a 
do log, ami a szüleik/gondviselőik számára értékes.

2.  Ültessük körbe a gyerekeket és indítsuk el a beszélgetést: Mi a neve annak  
a különleges tűzlabdának, akivel utazásra indultunk? (Ha nem jut eszükbe, 
adhatunk pár segítséget, pl.: meleg, világos színű stb.)

Egyszerűbb feladat:
3.  Fedezzük fel Aflatoun nevének betűit közösen a gyerekekkel – hogy hangzik? 

Milyen betűvel kezdődik Aflatoun neve? Hangosabban is ki tudjátok mon-
dani? Tudnátok most suttogva, lágyan mondani ezt a betűt?

4.  Hagyjuk a gyerekeket az „A” betűvel játszani. (Megjegyzés: legjobb, ha hangok 
által mutatjuk be a betűket, ahelyett, hogy a betűket tanítanánk).

5.  Bíztassuk a gyerekeket, hogy találjanak más szavakat/neveket, amelyek  
„A” betűvel (hanggal) kezdődnek, mint pl.: alma. El tudjátok mutogatni a 
válaszaitokat? Ki tudjátok találni, mit mutogatnak a többiek?

6.  Továbbra is az „A” betűt vizsgáljuk, és (ha lehetséges egy másik felnőtt segít-
ségével, vagy egy másik gyerekkel a csoportból) mutassuk meg a gyerekek-
nek, hogyan formázzanak betűket a testükkel.

7.  A gyerekek alakítsanak párokat és kérd meg őket, hogy párjukkal közösen 
talál ják ki a saját „A” betűiket a testükkel.

Extra Feladatok:
8.  Folytathatjuk az Aflatoun szó betűinek felfedezését, és megkérhetjük a gyere-

keket, hogy gondoljanak más szavakra, amelyekben megtalálhatóak az F, L, T, 
O, U és N betűk.

9.  Ha tovább szeretnénk foglalkozni az „A” betűvel, kérjük meg a gyerekeket, 
hogy saját ötletekkel álljanak elő: ők hogyan mutogatnák el az „A” betűt a tes- 
  tük kel egyedül vagy párban. Segítségül, rajzoljunk egy jó nagy „A” betűt a 
táblára /flipchart táblára, amit például szolgál a gyerekek számára. Bátorítsuk  
a gyerekeket vagy párokat, hogy figyeljék meg többi társukat és együtt javít- 
sák a formázott betűket: Tényleg úgy néz ki, mint egy A betű? Hogy módo-
sítanátok?

10.  Ha tovább szeretnénk menni, kérjük meg a gyerekeket, hogy Aflatoun többi 
betűjét is mutogassák el a testükkel: Tudtok T betűt csinálni? Mi a helyzet 
az „L” betűvel?

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismerkednek Afla- 
toun nevének betűivel

 Megtanulják csoport tár-
saik neveit és megtanulják, 
hogy miért fontosak a 
nevek

 Azonosítják a neveket és 
annak első betűjét

 Értékelik neveik eredetét, 
illetve, hogy mit jelen- 
tenek
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5. feladat TUDOM A NEVEM

TANULÁS:    (15 PERC)
1.  Segítsünk a gyerekeknek tovább ismerkedni az Aflatoun név betűivel. Írjuk rá 

egy-egy betűjét nagybetűvel minden dobozra. Kérdezzük meg a gyerekektől: 
Felismeritek a dobozokon lévő betűket? Kinek a nevét tudjátok kirakni 
ezekből a betűkből? Mi az első betű, amit látsz? Hogy hangzik?

2.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy Aflatoun nevének minden betűjét elrej-
tettük körbe a teremben. Kérjük meg őket, hogy keressék meg a teremben 
található betűket és tegyék azokat a megfelelő dobozba.

3.  A gyerekek 5 percet kapnak a feladatra.
4.  Végül juttassuk eszükbe az Aflatoun Utazóládát: Miért nem teszünk félre pár 

megtalált betűt az Aflatoun Utazóládánkba?

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Beszélgessünk közösen a nevekről: kérdezzük meg a gyerekeket: Mi lenne,  

ha mindenkit ugyanúgy hívnának: Mit gondoltok, mi történne?
2.  Hangsúlyozzuk a gyerekek számára, hogy fontos ismernünk és megbecsül-

nünk a nevünket, mert azt használjuk, hogy azonosítsanak minket. Bátorítsuk 
a gyerekeket, hogy beszélgessenek neveikről és használatukról: Honnan 
származnak a nevek? Miért fontosak a nevek? Mire használjuk őket?

3.  Próbáljuk meg együtt felfedezni a keresztnevek fontosságát. Bíztassuk őket, 
hogy gondoljanak olyan emberekre, akiket ismernek, és ugyanaz a kereszt-
nevük: Ismersz másokat, akiknek ugyanaz a keresztnevük, mint neked? 
Mi segítene nekünk megkülönböztetni titeket? Segítsünk a gyerekeknek a 
kereszt- és vezetéknevükön gondolkodni: Tudjátok mi a vezetéknevetek? 
Tudjátok a barátaitok vezetékneveit?

4.  Sétáljunk körbe a teremben, mutatkozzunk be egymásnak a vezetéknevünk 
és keresztnevünk használatával. Nem olyan, mintha ezáltal egy teljesen más 
világot fedeznénk fel?

Kérdezzük meg a gyerekeket: Tudjátok honnan származik a neve-
tek? Ha szeretnének többet megtudni a neveikről, bíztassuk őket, 
hogy kérdezzenek rá a nevük történetére szüleiknél/gondviselőiknél.
Készítsünk levelet a szülőknek/gondviselőknek az alábbi minta 
hasz nálatával. Ne feledkezzünk el személyre szabottá tenni a leve-
let! Megkérhetjük a gyerekeket is, hogy segítsenek.
Ha van rá mód, hívjátok meg a szülőket/gondviselőket a következő 
alkalomra, hogy elmeséljék gyermekük nevének történetét.

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:

Kedves _______________!

Egy mókás feladatot csináltunk ma, amelyben az abc betűiről, 
valamint neveink fontosságáról tanultunk. Nagyszerű lenne, ha 
többet tudna mesélni arról, hogy választotta ki gyermeke nevét. 
Történetét megoszthatja gyermekével, és segíthet neki rajzot 
készíteni erről, ha van kedvük hozzá. 
Ha van rá mód, jöjjön el a következő alkalomra és ossza meg 
történetét a csoport többi tagjával.

IDŐPONT: ____________________  
HELYSZÍN: ____________________ 

Reméljük, meg tudja oldani, mi izgatottan várjuk, hogy talál-
kozzunk!

Köszönettel:

________________________

LEVÉL A SZÜLŐKNEK/GONDVISELŐKNEK:
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6. feladat ÉLŐ VAGYOK

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ha lehetséges, vigyük el a gyerekeket sétálni a közeli parkba vagy zöldöve-

zetbe, legyen az kicsi vagy nagy, ahol megfigyelhetik a természetet: rovarokat, 
nö vé nyeket, köveket és más élő és élettelen dolgokat.

• Ne feledkezzünk meg az Aflatot tréning során kapott utasításokról arra vonat -
kozóan, hogy szervezzünk biztonságos sétát a gyerekekkel. Próbáljunk önkén-
teseket találni, akik segíthetnek – ami egy újabb lehetőség arra, hogy bevonjuk 
a szülőket/gondviselőket. Vegyük fel velük a kapcsolatot jóval az alkalom előtt, 
hogy megbizonyosodjunk arról, hogy meg tudják oldani.

• Ha nincs módunk a sétára, akkor mutassunk élő és élettelen dolgokat ábrá - 
zoló képeket, vagy vigyünk pár tárgyat (falevelek, rovarok, fadarabok) a foglal- 
kozásra.

• A szabadban bátorítsuk a gyerekeket, hogy megkülönböztessék azokat a dol- 
 gokat, amiket találnak és hazavisznek azoktól, amiket a szabadban kell hagy- 
niuk. Száraz levelek, kavicsok, kövek: élettelenek és bőven van belőlük a 
természetben, ezért gyűjthetők, míg pl. virágok és növények leszedése nem jó 
ötlet (pl. nem szabad leszedni a virágot a parkban). Egy kis odafigyeléssel  
a gyerekek megtanulhatják, hogy vigyázzanak a természetre és a közterekre.

BEVEZETÉS: (10 PERC)
1.  Elsőként röviden emlékeztessük a gyerekeket a Közös Családi feladatra. Kér-

jük meg néhányukat, hogy mutassa meg a rajzát, és ossza meg a többiekkel, 
mit fedezett fel a nevével kapcsolatban.

2.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy egy kalandos sétára indulunk a természetbe.
3.  Kérdezzük meg őket, ismernek-e valamilyen biztonsági szabályt, amikor 

kimennek a szabadba. Engedjük, hogy elmondják saját ötleteiket, de gondos-
kodjunk arról is, hogy a következőket is említsék:

•  Mindig fogjuk a pajtásunk kezét.
•  Maradjunk a csoporttal.
•  Óvakodjunk a nem biztonságos helyektől, mint pl. árkok, szemetesek 

és forgalmas utak
4.  Válasszunk egy közelben lévő területet, az élő és élettelen dolgok felfedezésére 

buzdító helyekkel.
5.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy sétáljanak körbe és írják körül azokat a dolgokat, 

amiket látnak maguk körül. Milyen színű a fű? Mi a helyzet a levelekkel?

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Keressünk egy-egy szép kavicsot! Adjunk pár percet a gyerekeknek, majd kér-

dezzük meg őket: Szerintetek a köveitek élő vagy élettelen dolgok? Miért 
gondoljátok így?

2.  Most keressünk egy színes virágot, növényt, levelet vagy fát! Kérdezzük meg 
őket: Szerintetek ez élő vagy sem? Miért gondoljátok így?

3.  Indítsunk egy beszélgetést: Mit gondoltok, mik az élő dolgok? Mik az élette-
len dolgok? Hogy tudjuk megmondani, hogy valami élő?

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy nézzenek körbe és azonosítsanak egy másik 
élő és élettelen dolgot, és azt mutassák meg a többieknek.

VISSZAJELZÉS: (20 PERC)
1.  Álljunk körbe a gyerekekkel és kezdjünk el körbe járni, majd kérjük meg őket, 

hogy válaszoljanak a mondókánkra:
Facilitátor: Mi mindannyian élők vagyunk?
Gyerekek: IGEN, IGEN!
Facilitátor: Mutassuk meg, hogy élők vagyunk!
Gyerekek: Ó IGEN!
Facilitátor: Mutassuk meg a …!
(Nevezzünk meg egy testrészt: fej, kar, csípő, láb stb.)
Gyerekek: Kérjük a gyerekeket, hogy mozgassák az általunk említett 
testrészt, miközben sétálnak tovább körbe és énekelnek.

2.  Honnan tudjuk, hogy valami élő vagy sem? Fedezzük fel együtt a választ. Kér-
jük meg a gyerekeket, hogy minden jellemzőt gyűjtsenek össze, ami a fát élővé 
teszi. Kérjük meg őket, hogy hasonlítsák össze magukat a fával: Meg tudjátok 
mutatni, hogyan lélegeztek? És szerintetek a fa hogyan lélegzik? Meg 
tudjátok mutatni, hogyan mozogtok? És hogy mozognak a fák? Buzdítsuk 
a gyerekeket, hogy a következő kérdésre adott választ mutogassák el: Tudjá
tok úgy mozgatni a karotokat, mintha ágak lennének? És az ujjaitokat, 
mintha falevelek lennének?

3.  Beszéljük meg együtt az összes jellemvonást, amely egyezik az élő dolgok 
esetében. Tekintsünk az alábbi listára útmutatásként. Támogassuk saját, egyé-
ni gondolkodásukat és buzdítsuk őket arra, hogy összehasonlítsák az emberi 
testet és más élő dolgokat (fákat):

• Mozgást mutat (kérjük meg a gyerekeket, hogy mozgassák az egyik 
karjukat)

• Levegőre vagy oxigénre van szüksége
• Reagál arra, ami a környezetében történik (tapsoljunk egyet és 

kérdezzünk rá, hallották-e)
• Nagyobbra nő (kérdezzük meg a gyerekeket, ők mindig ugyanakkorák 

voltak-e)
• Hasonlóvá válik más élő dologhoz
• Megszabadul a feleslegtől
• Ételre van szüksége, hogy energiája legyen

Foglalkozás:
 Beltéri/Szabadban
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kognitív

Szükséges eszközök:
Csak akkor lesz szükségünk 
ezekre az eszközökre, ha a fel-
adatot nem tudjuk végrehaj-
tani a szabadban. Választha-
tunk valódi tárgyakat, vagy 
azokat ábrázoló, magazinból 
kivágott képeket, főként az 
utolsó 2 eszköz esetében.
 Kő
 Műanyag üveg
 Virág
 Ágacska
 Falevél
 Üveg
 Fa
 Homok
 Rovarok (újságkivágások)
 Állatok (újságkivágások)

Időtartam:
 50 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulják mik az élő és 
élettelen dolgok

 Azonosítják a különböző 
testrészeket
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6. feladat ÉLŐ VAGYOK

Engedjük, hogy a gyerekek kifejezzék magukat, saját gondolatai-
kat és megfogalmazzák válaszaikat. Ahhoz, hogy gondolkodásra 
és beszélgetésre ösztönözzük őket, próbáljuk meg nem kijavítani 
őket. Ehelyett ismételjük meg a kérdést, és kérdezzük meg a többi 
gyereket, hogy ők egyetértenek-e és miért gondolják úgy, ahogy. 
Ha nem képesek megkülönböztetni egy élő dolgot egy élettelentől, 
miért nem ösztönözzük őket, hogy otthon végezzenek további ku-
tatást? Lehet, hogy a szüleik/gondviselőik is tudnak nekik segíteni 
ebben.

ÖTLETLÁDA:
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy további kutatást végezzenek otthon 
a családjukkal. Kérjük meg a gyerekeket, hogy keressenek élő és 
élettelen dolgokat az otthonukban vagy a ház körül, és rajzolják 
le azokat, mivel következő alkalommal a felfedezéseikről fogunk 
beszélgetni. Használhatjuk az alábbi mintát arra, hogy értesítsük 
a családot erről a feladatról. Ne feledjük személyre szabottá tenni! 
Ez segít könnyebben eljuttatni az üzenetet és a gyerekek imádnak 
leveleket díszíteni.

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:

Kedves ________________!

Egy olyan érdekes feladatot csináltunk ma, amelyben élő  
és élettelen dolgokat különböztettünk meg. Nagyszerű lenne,  
ha otthon is segítene a gyermekének ilyen dolgokat találni  
és meg különböztetni. Segíthetne neki rajzot készíteni ezekről, 
ha van kedvük hozzá. A következő alkalommal ezekről a fel - 
fe dezésekről fogunk beszélgetni.

Köszönettel:

______________________________

LEVÉL A SZÜLŐKNEK/GONDVISELŐKNEK:
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7. feladat TUDOK MOZOGNI A TESTEMMEL

FACILITATORI FELKÉSZÜLÉS:
• A foglalkozás előtt készítsünk egy piros „Állj!” és egy zöld „Mehetsz” táblát. 

Ezek piros és zöld kartonra ragasztott papírkarikák, lehetőleg pálcikára tűzve.

BEVEZETÉS:  (15 PERC)
1.  Kezdjük az előző foglalkozás Közös Családi feladatának megvitatásával, be-

széljük meg, mit fedeztek fel otthon és milyen élő és élettelen dolgokat találtak.
2.  Néhány perc után vezessük át a Te élő vagye? című mondókára a 6. (Élő 

vagyok) feladatból
3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondoljanak az előző feladatra: Hogy tudtok 

különbséget tenni élő és élettelen dolgok között? Az élő dolgok tudnak 
lélegezni? Tudnak mozogni? Bátorítsuk őket, hogy mutogassák el az összes 
dolgot, amit az élő dolgok csinálni tudnak. Mi mást tudtok csinálni a teste-
tekkel? Melyik testrészedet tudod mozgatni? Buzdítsuk a gyerekeket, hogy 
válaszaiknak megfelelően mozgassák testüket.

4.  Vizsgáljuk még a testünk mozgását! Tudjátok gyorsabban mozgatni a lába
tokat? És lassabban? Kérjük meg a gyerekeket, hogy próbálják meg a külön-
böző testrészüket eltérő módon mozgatni – azaz lassabban, gyorsabban.

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Egyenként kérjünk meg a gyerekeket, hogy nevezzenek meg egy olyan test-

részt, amit tudnak mozgatni. Miután mindenkit megkérdeztünk, kérjük meg az 
egész csoportot, hogy mutassanak annyi olyan mozdulatot, amit az adott test-
rész végre tud hajtani, amennyit csak tudnak. Segítsünk a gyerekeknek azáltal, 
hogy adunk néhány javaslatot (azaz, ha valaki azt mondja „én tudom mozgatni 
a kezem”, mi kezet tudunk rázni, integetni vagy tapsolni is tudunk vele.)

2.  Néhány perc után mutassuk fel a piros és a zöld táblákat a gyerekeknek. Mi-
lyen színeket és formákat látnak? Szerintük mit jelent?

3.  Egyezzünk meg velük abban, hogy a piros tábla azt jelenti „Stop”, a zöld tábla 
azt jelenti „Mehet”.

4.  Közösen fedezzünk fel további mozdulatokat. Magyarázd el nekik, hogy kiál-
tani fogsz egy testrészt. Amikor meghallják a testrész nevét, el kell kezdeniük 
mozgatni az adott testrészt, úgy ahogy szeretnék (amíg az biztonságos!). 
Amikor felemeljük a zöld táblát, elkezdhetik, amikor a piros táblát mutatod fel, 
abba kell hagyniuk.

További nehezebb feladatok:
5.  Ennek a feladatnak egy nehezebb változatához a mozgás sebességét is meg-

határozhatjuk – azaz, hogy gyors vagy lassú. Amikor nagyon halkan kimondod 
a testrész nevét, nekik nagyon lassan kell mozgatniuk azt a testrészt, amikor 
pedig szinte kiabálva mondod ki a testrész nevét, nekik azt nagyon gyorsan kell 
mozgatniuk. Mutassuk fel a piros táblát, amikor azt szeretnénk, hogy abba- 
  hagyják a feladatot.

6.  Megkérhetjük néhányukat, hogy vezessék ők a feladatot, és mondják ők a 
test részeket.

7.  Még mindig van időnk és szeretnénk még jobban próbára tenni a gyerekek 
képességeit? Kérjük meg őket, hogy üljenek le körben, és játsszák az Aflatoun 
azt mondja (a „Simon mondja” című játék egy variációja) című játékot. Em-
lékeztessük a gyerekeket, hogy csak akkor tehetik meg a mozdulatot, ha úgy 
kezdjük a mondatot, hogy: „Aflatoun mondja …”. 
Ha „Aflatoun mondja …” rész nélkül hangzik el az utasítás, nekik nem szabad 
mozgatni azt a testrészt. Először egyszerű mozdulatokat használjunk. Például 
„Aflatoun mondja, érintsétek meg a fületeket!” (Hagyjuk őket megérinteni a 
fülüket). Érintsétek meg a könyökötöket! (A gyerekek, akik nem érintik meg  
a könyöküket, nyernek).

8.  Azzal tehetjük a feladatot még nehezebbé, ha a testrész funkcióját mondjuk a 
neve helyett. Különböző mozdulatokat említsünk, pl.: „Aflatoun mondja, érint-
sétek meg azt a testrészeteket, amivel bele tudtok rúgni a labdába!”

VISSZAJELZÉS:  (5 PERC)
1.  Olvassuk fel Aflatoun történetét a gyerekeknek. Miközben olvasunk, hangsú-

lyozzunk minden mozdulatot, amit Aflatoun csinál, elmutogatva a cselekvése-
ket (lásd kiemelt szavak a történetben), és kérjük meg a gyerekeket, hogy kö - 
vessék a mozdulatainkat.

2.  Összpontosítsunk azokra a jó dolgokra, amikre Aflatoun használni tudja a tes - 
tét: például felfedezni a világot, megölelni a szüleit, játszani a barátaival stb. 
Kérdezzük meg a gyerekeket: Milyen más jó dolgokat tudunk csinálni a 
testünkkel? Tudnátok mondani néhány rossz dolgot, amit a testünkkel 
tudunk csinálni? Ha szükséges, említsünk néhány példát, úgymint: meglökni 
egy barátot, meghúzni valaki haját stb.

3.  Beszéljük át a gyerekekkel annak fontosságát, hogy jó dolgokra használjuk  
a testünket és ne bántsunk meg másokat.

Foglalkozás:
 Benti/Kültéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Piros és zöld papír
 Karton
 Két pálcika (opcionális)
 Történet: Aflatoun 
története (lásd 3.o.)

 Mondóka: Te élő vagy-e? 
(lásd 30.o.)

Időtartam:
 40 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulják a különböző 
testrészeket

 Beazonosítják a külön- 
böző testrészeket
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8. feladat LÁTOK ÉS HALLOK

A nap szavai: 
 Érzékek, fogyatékosság

Foglalkozás:
 Kültéri és beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-egyén

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Egy rajzolt szem
 Egy rajzolt fül
 Üres papírlapok (minden 
gyereknek 1 db)

 Tollak vagy színes ceruzák

Időtartam:
 75 perc

INFORMÁCIÓ A FACILITÁTORNAK:
• Ha lehetséges, ennél a feladatnál tegyünk egy sétát a környéken.
• Emlékezzünk az Aflatot tréningen hallott előírásokra, hogy hogyan szervezzük 

meg a sétát a gyerekkel úgy, hogy biztonságos legyen. Keressünk önkéntese-
ket, akik segíthetnek; ez egy újabb jó ötlet lehet bevonni a szülőket/gondvise lő-
ket. Időben vegyük fel velük a kapcsolatot, hogy biztosan rész tudjanak venni.

• A Visszajelzés rész a fogyatékosság és a befogadás fogalmának bemutatá-
sával kezdődik, melyekkel a későbbiekben részletesebben foglalkozunk majd. 
Fontos tudni, hogy a gyerekek sokat tanulnak szüleik és társaik mindennapi 
viselkedéséből. Ha facilitátorként befogadó környezetet és barátságos ter-
met alakítasz ki minden gyermeknek, (függetlenül képességeiktől, fajuktól, 
vallásuktól, stb.) akkor a gyerekek megtanulnak befogadóak lenni, és nyitottá 
válnak a különbözőségekre is.

KEZDÉS: (20 PERC)
1.  Tájékoztassuk a gyerekeket, hogy most sétálni fogunk, hogy felfedezhessék, 

mit láthatnak és hallhatnak a környéken.
2.  Kérjük meg őket, hogy idézzék fel a kinti séta biztonsági szabályait, bizonyo-

sodjunk meg arról, hogy megemlítik az alábbiakat:
• Mindig fogd meg a párod kezét.
• Maradj a csoport közelében.
• Vigyázz a veszélyes helyeken, mint amilyenek például az útszéli árkok, 

szeméttárolók és forgalmas utak.
3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak párosával sorba, és fogják meg egy-

más kezét a sétához.
4.  Séta közben buzdítsuk a gyerekeket, hogy:

•  Óvatosan fedezzék fel környezetüket
•  Figyeljenek az őket körülvevő hangokra
•  Mondják el, hogy mit látnak és hallanak
•  Tegyenek összehasonlításokat („ez úgy hangzik, mint…”), és nevez-

zenek meg annyi részletet, amennyit csak tudnak (szín, minta, forma, 
hangerősség, hangszín stb.).

TANULÁS: (35 PERC)
1.  Válasszunk ki egy biztonságos helyet, amely tele van ingerlő hangokkal, szí-

nekkel és formákkal. Álljanak körbe minket a gyerekek.
2.  Mutassuk meg a szem rajzát a gyerekeknek. Egyezzünk meg velük, hogy ha 

feltartjuk a szem rajzát, akkor keressenek valami különleges látnivalót (például 

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulják a színeket és 
a körülöttünk levő látható 
és hallható dolgokat

 Beazonosítják, hogy mi 
az, amit hallanak és mi az, 
amit látnak

 Megállapítják a kedvenc 
színüket

 Értékelik az érzékeiket
 Felfedezik a sokféleséget 
és a fogyatékosságot
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egy fát, növényt, fakérget, bogarat, stb.). Kérjük meg őket, hogy csak szemü-
ket használják, ne érintsék meg, ne vegyék a kezükbe, ne mutassanak rá, és 
ne mondják meg másnak, hogy mit választottak. Mondjuk el, hogy később 
ezt a látnivalót a csoporttársaik számára jellemezniük kell (anélkül, hogy túl 
nyilvánvaló lenne!), így alaposan vegyék szemügyre a kiválasztott tárgyat.

3.  Adjunk egy kis időt a gyerekeknek, hogy körbesétáljanak és találjanak valamit, 
majd jöjjenek vissza a körbe. Most pedig jellemezzék a kiválasztott dolgot, 
lépésről lépésre, anélkül, hogy megneveznék, mi is az. A csoport többi tagja 
próbálja meg kitalálni, mi is az.

4.  Miután végeztünk ezzel a feladattal, itt az ideje, hogy felfedezzük a hangokat. 
Mutassuk meg a fül rajzát és kérjük meg őket, hogy csukják be a szemüket, és 
koncentráljanak arra, mi hallható körülöttük. Egy kis idő elteltével kérjük meg 
őket, hogy válasszanak ki egy bizonyos hangot és hallgassák figyelmesen.

5.  Kérjük meg a gyerekeket – egyszerre csak egyiküket – hogy ismételjék meg a 
kiválasztott hangot, a többiek pedig próbálják meg kitalálni, ha tudják, hogy 
milyen hang ez, és honnan jön.

6.  Engedjük, hogy használják az egész testüket és hangjukat, hogy megismétel-
jék, mit hallanak és látnak maguk körül. Bátorítsuk őket, hogy felváltva vegye - 
nek fel valamilyen testtartást és/vagy mutogassák el, amit láttak, vagy ismé-
teljék meg a hangot, amit hallhattak. Hagyjuk, hogy a többi gyerek utánozza, 
amit a társuk csinál.

7.  Mielőtt visszamennénk a terembe, miért ne választanánk ki valamit, amit kivált-
képp szépnek találunk vagy különösképp érdekes hangot ad ki? Hol tudnánk 
biztonságban elhelyezni? Figyelmeztessük őket, hogy ne vigyenek magukkal 
még élő vagy ritkán előforduló dolgokat. 

ÖTLETLÁDA:
Amikor a gyerekek a szabadban vannak, ösztönözzük őket, hogy 
tegyenek különbséget aközött, amit felszedhetnek és hazavihet-
nek magukkal, és amit kint kell hagyniuk a természetben. A száraz 
leve lek, kavicsok, kövek élettelenek és bőven rendelkezésre állnak, 
ezért ezeket fel lehet venni, míg az élőlényeket, mint például növé-
nyeket és virágokat nem feltétlenül jó ötlet (például közparkban nem 
szedünk virágot). Egyszerű óvintézkedésekkel segíthetünk a gyere-
keknek, hogy megtanuljanak vigyázni a természetre és a közterekre. 

RÉSZ1.



8. feladat LÁTOK ÉS HALLOK

VISSZAJELZÉS: (20 PERC)
1.  Amikor visszatérünk a terembe, beszéljük meg, hogy mit tapasztaltunk a ter-

mészetben: Szerintetek miért van szükség a látásunkra? És a hallásunkra?
2.  Használjunk példát a további megértéshez. Például ez a két érzékünk segít 

előre látni az időjárás változást. Esős napon ez egy nagyszerű feladat!
•  Honnan tudjuk, hogy mikor fog esni az eső?
•  Mit látunk?
•  Mit hallunk?
•  Milyen színű az ég eső előtt?
•  Milyen színűek a felhők?
•  Milyen illatot érzel eső előtt?
•  És utána?

3.  Ez megfelelő alkalom arra, hogy bevezessük a fogyatékosság fogalmát. 
Ma  gya rázzuk el, hogy vannak, akiknek nagyon jó a látásuk, míg másoknak ke-
vésbé. Láttatok már valakit, aki szemüveget visel olvasás vagy tévénézés 
köz ben? Szerintetek miért viselt szemüveget?

4.  Vizsgáljuk meg együtt a „fogyatékosság” szót. Magyarázzuk el, hogy a fogya-
té kosság azt jelenti, hogy bizonyos tevékenységeket nehezebben tudunk el - 
végezni pl. látás, hallás, járás.

5.  Gyűjtsünk együtt példákat arra, hogy – idős és fiatal – emberek bizonyos dol-
gokat nehezebben tudnak megtenni.

6.  Emlékeztesd a gyerekeket arra, hogy mindannyian különbözőek és egyediek 
vagyunk, és a különbségeinket meg kell becsülni.

ÖTLETLÁDA:
Ez a feladat segít a hallás- és látássérülés pontos feltárásában. 
Fontos tudni, hogy a gyerekek nagy előnyre tehetnek szert ezek-
nek a problémáknak a korai felismerésével. Hogyan?
Ha észrevesszük, hogy néhány gyerek hunyorog, amikor valamit 
a távolban szeretne látni, vagy nehézséget jelent számukra, hogy 
felismerjenek formákat és mintákat, és leírást adjanak róluk, ez a 
látássérülés jele lehet. Ugyanígy, ha észrevesszük, hogy egy gye-
reknek gyakran meg kell ismételni a mondandónkat, vagy gondot 
okoz meghallania néhány hangot, akkor ez a hallássérülés jele 
lehet.
Mi tegyünk ilyenkor? Először is beszéljünk a szülőkkel/gondvise-
lőkkel. Majd segítsük a gyermeknek a foglalkozások alatti meg-
értést, például üljön hozzánk közelebb. Ne feledjük ösztönözni 
mindenki egyenlő részvételét és bevonását.
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9. feladat TUDOK SZAGOLNI ÉS ÍZLELNI

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ha van rá lehetőségünk, ezt a feladatot folytassuk le a szabadban. Válasszunk 

ki egy helyszínt (vagy keljünk át több különböző területen), amelynek érdekes 
illatai, szagai vannak: kert sokféle virággal és fűvel, kicsi tó, erdő, stb.

• Ha kimegyünk a szabadba, bizonyosodjunk meg arról, hogy követjük az alábbi, 
az Aflatot tréning során kapott instrukciókat arról, hogy hogyan szervezzünk 
meg biztonságosan egy sétát a gyerekekkel. Keressünk önkénteseket, akik 
segítenek; jó lehetőség ez ahhoz is, hogy bevonjuk a szülőket/gondviselőket. 
Időben vegyük fel velük a kapcsolatot, hogy biztosan el tudjanak jönni. 

• Ha nincs időnk vagy lehetőségünk arra, hogy a szabadban vezessük le ezt 
a foglalkozást, akkor hozzunk be különböző tárgyakat, amelyeknek érde kes, 
furcsa, szokatlan szaga és/vagy íze van, és használjuk fel ezeket a kezdő fela-
datnál. Ha van szülői/gondviselői segítségünk a foglalkozás során,  jó módszer 
további részvételre sarkallni őket azzal, hogy megkérjük őket, hozzanak ma-
guk kal valamilyen ízletes dolgot (például, kenyeret, gyümölcsöt, stb.)

KEZDÉS: (20 PERC)
1.  Tájékoztassuk a gyerekeket, hogy sétálni megyünk, és közben felfedezzük 

majd, hogy milyen szagokat érezhetünk.
2.  Kérjük meg őket, hogy idézzék fel a kinti séta biztonsági szabályait, és bizo-

nyosodjunk meg arról, hogy megemlítik az alábbiakat:
•  Mindig fogd meg a párod kezét.
•  Maradj a csoport közelében.
•  Vigyázz a veszélyes helyeken, mint amilyenek az útszéli árkok, szemét-

tartók és forgalmas utak.
3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy fogják meg egymás kezét és álljanak sorba a 

sétához. Séta közben vigyük különféle biztonságos helyekre őket (mint egy fa), 
és tegyük fel a kérdést: Milyen szagot éreztek?

4.  Vadásszunk kellemes illatokra! Minek van jó illata az adott területen? Mi az, 
aminek nincs olyan jó illata?

5.  Indítsuk be a gyerekek kreativitását és buzdítsuk őket arra, hogy tegyenek 
összehasonlításokat: Milyen kellemetlen illatú dolgok jutnak még az eszed-
be? Milyen kellemes illatú dolgok jutnak még az eszedbe? Minek van 
hasonló szaga, mint a fáé/fűé/tóé/szemetes zsáké stb.?

6.  Beszéljük meg együtt: Milyen testrészünket használjuk szaglásra? Tudsz 
olyan mélyen szaglászni az orrodon keresztül, hogy a barátod hallhatja 
melletted?

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Ha visszatértünk a terembe, ragasszuk ki a mosolygó arcot az egyik sarokba, 

a szomorú arcot pedig a másikba. Egyezzünk meg a gyerekekkel abban, hogy 
a mosolygó arc jelenti a kellemes illatokat, a szomorú arc pedig a kellemetlen 
szagokat.

2.  Keverjük össze a kellemes és kellemetlen szagú tárgyakat ábrázoló tárgyak 
képeit, és osszuk háromfelé. Osszuk be a gyerekeket három csoportba, és 
mindegyik csoport álljon egy képhalom mellé.

3.   Kérjük meg a csoportokat, hogy emeljenek fel egy képet a halomból, és 
tegyék a mosolygó archoz, ha jó illatú vagy a szomorú archoz, ha rossz szagú.

4.   Beszélgessünk a szagokról: Szerinted mire való az orrod? Mi történik, ha 
az ételnek rossz szaga kezd lenni? Mi segíthet még abban, hogy felismer-
jük az egészségtelen/lejárt/romlott ételeket? A nyelvünk segíthet ebben? 
Miért/Hogyan?

5.   Hozzuk elő a megkóstolható dolgokat, amik legyenek letakarva.
6.   Kérjünk meg néhány önkéntest, hogy csukott szemmel ízleljenek meg néhány 

darabot.
7.   Kérjük meg őket, hogy találják ki, mit kóstoltak, és mondják el a többieknek, 

hogy vajon édes, savanyú, keserű, sós, fűszeres, stb. volt-e.
8.   Majd kérjük meg őket, hogy csak a szaglásukat használva találják ki, mi az. 

Miután az önkéntesek megízlelték, megszagolták a különböző dolgokat, és 
találgattak, fedjük fel őket.

9.   Kérjük meg az önkénteseket, hogy a következő kérdésre válaszolva meséljék  
el a csoport többi tagjának, hogy mit tapasztaltak: Könnyebben ment a talál-
gatás, amikor csak az orrukat, vagy csak az ízlelésüket használták?

10. Gondolkodjunk az ízlelésről és a szaglásról! Szerintetek mire való a szaglás 
és az ízlelés? Hány szót tudsz felhasználni, hogy körülírj egy ízt? És egy 
szagot?

Plusz feladat:
11. Szeretnéd összekapcsolni a most tanultakat az előző lecke anyagával? 

Hagy juk, hogy a gyerekek felfedezzék, hogyan használják együtt ezeket az 
érzékeket, és hogyan segítenek nekik ezek az érzékek a körülöttünk levő világ 
felfedezésében.

12. Osszuk be a gyerekeket öt vagy hat fős csoportokba. Kérjük meg a csopor-
tokat, hogy először válasszanak egy csapatkapitányt maguk közül. Adjunk a 
kiválasztott három csapatkapitánynak egy-egy dobozt. A csapakapitányok 
járják körbe a termet, és keressenek egy olyan tárgyat, amelynek érdekes 
hangja van, furcsa az alakja, különleges a szaga, vagy kellemes a tapintása. 

Foglalkozás:
 Beltéri és /vagy kültéri
 Facilitátor-teljes csoport 
 Facilitátor-kiscsoport 
 Facilitátor-egyén

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök: 
 Érdekes, furcsa ízű és/vagy 
szagú dolgok (citrom, alma, 
répa, gyömbér)

 Cellux
 Mosolygós arc rajza
 Szomorú arc rajza
 Jó illatú dolgok képei 
(újságokból kivágva)

 Rossz szagú dolgok képei 
(újságokból kivágva)

 Ételeket ábrázoló képek  
régi újságokból

 Papírtányérok (vagy kerek 
formájú karton) 

 Ragasztó
 Olló
 A Plusz feladathoz: három 
doboz

Időtartam:
 55 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtapasztalják, hogy 
minek van jó illata és mi nek 
van kellemetlen szaga

 Megismernek különböző 
ízeket

 Megtanulják, mit szabad 
megenni, és mit nem 

 Képesek lesznek az ízeket 
beazonosítani

 Elmondják, mi a ked - 
venc ételük
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Helyezzék el a tárgyat a dobozban, úgy, hogy a többiek ne lássák, hogy mi 
az. Ha szükséges, segíthetünk a csapatkapitányoknak megtalálni azokat a 
bizonyos tárgyakat.

13. Kérjük meg a többieket, hogy üljenek le a csoportjukban lehajtott fejjel és 
csukott szemmel. Adjunk egy kis időt a csapatkapitánynak, hogy megtalálja a 
megfelelő tárgyat.

14. Ha elkészültek, kérjük meg a csapatkapitányokat, hogy térjenek vissza a cso-
portjukba és adják körbe a tárgyat. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a csoport 
többi tagja tudja, hogy még mindig csukva kell tartania a szemét. Bátorítsuk 
a gyerekeket, hogy fogják meg, érintsék meg, szagolják meg, rázzák meg, 
ütögessék, kopogtassák meg stb. a tárgyat, majd vitassák meg és jussanak 
egyetértésre abban, hogy mi is az.

15. Ismételjük meg ezt a folyamatot, annyiszor ahányszor csak tudjuk (időtől, 
figyelemtől/érdeklődéstől függően); minden alkalommal más legyen a csapat-
kapitány. Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy önállóan szervezzék át a cso - 
portjukat. 

 
ÖTLETLÁDA:
Nagyobb csoporttal dolgozunk? Osszuk fel kisebb csoportokra  
és rendezzünk be több sarkot a feladatra, így könnyebben lehet 
vezetni a csoportot. Engedjük meg a gyerekeknek, hogy ők hatá - 
rozzák meg a játékszabályokat, és szervezzék önállóan a tevé-
kenységeket. Ez segít fejleszteni az önbizalmukat és tervezési 
készségeiket, és hatékonyabban tudnak együttműködni a társaik-
kal és felnőttekkel.

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Milyen ízük van a különböző ételeknek? Kérjük meg a gyerekeket, hogy 

gondolják végig, milyen ételeket ismernek, és ezeknek az ételeknek milyen 
ízük, milyen szaguk van.

2.  Gondoljunk a kedvenc ételünkre, ami lehet sós, fűszeres, savanyú, keserű, 
édes, stb. Milyen arcot vágunk, amikor valami édeset eszünk? És mi a 
helyzet, ha savanyút? És ha az étel keserű? Vagy fűszeres? Kérjük meg 
őket, hogy mutogassák el a válaszokat.

9. feladat TUDOK SZAGOLNI ÉS ÍZLELNI

3.  Biztasd a gyerekeket, hogy készítsék el saját Kedvenc ételem tányérjukat!  
Minden gyerek kapjon egy papír tányért (vagy egy kerek kartonlapot) és terít-
sünk ki régi magazinokat. Kérjük meg őket, hogy nézzék át ezeket a magazi-
nokat, és vágják ki (vagy segítsünk nekik kivágni) olyan ételek képeit, amiket 
szeretnek.

4.  Helyezzék el a képeket a tányérjukon.
5.  Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől: Ismertek olyan helyet, ahol bizton-

ságban tárolhatjátok a Kedvenc ételem tányérjaitokat? 
 

 
KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Adjunk minden gyereknek egy papírtányért vagy egy kerek karton-
lapot, amit hazavihetnek, egy szüleiknek szóló levéllel együtt.  
A levél elmagyarázza a Torta a Család Kedvenc Ételeiről” felada-
tot. Használjuk a 37. oldalon található sablont. 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra hozzák 
magukkal a Torta a Család Kedvenc Ételeiről feladatot, hogy 
meg tudják mutatni a többieknek.
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MUNKA-
LAP9. feladat TUDOK SZAGOLNI ÉS ÍZLELNI  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves ________________!

Ma az érzékekről tanultunk; kiváltképp az ízlelésről és a szaglásról. Szeret- 
 nénk, ha részt venne Ön is a Torta a Család Kedvenc Ételeiről feladatban.
Gyermeke ma vitt haza magával egy papírtányért/ kör alakú kartonlapot. 
Kérem, segítsen gyermekének felosztani a papírt annyi szeletre (akárcsak egy 
tortát), ahányan az otthonukban élnek, és vágják ki a szeleteket. Kérjenek meg 
minden családtagot, hogy rajzolja le, írja le kedvenc ételét a szeletére.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy a Torta a Család Kedvenc Ételeiről 
feladatot hozza magával az óvodába, hogy meg tudja mutatni következő 
foglalkozáson a csoport többi tagjának.

Köszönettel,

______________________

Kedves ________________!

Ma az érzékekről tanultunk; kiváltképp az ízlelésről és a szaglásról. Szeret- 
 nénk, ha részt venne Ön is a Torta a Család Kedvenc Ételeiről feladatban.
Gyermeke ma vitt haza magával egy papírtányért/ kör alakú kartonlapot. 
Kérem, segítsen gyermekének felosztani a papírt annyi szeletre (akárcsak egy 
tortát), ahányan az otthonukban élnek, és vágják ki a szeleteket. Kérjenek meg 
minden családtagot, hogy rajzolja le, írja le kedvenc ételét a szeletére.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy a Torta a Család Kedvenc Ételeiről 
feladatot hozza magával az óvodába, hogy meg tudja mutatni következő 
foglalkozáson a csoport többi tagjának.

Köszönettel,

______________________

Kedves ________________!

Ma az érzékekről tanultunk; kiváltképp az ízlelésről és a szaglásról. Szeret- 
 nénk, ha részt venne Ön is a Torta a Család Kedvenc Ételeiről feladatban.
Gyermeke ma vitt haza magával egy papírtányért/ kör alakú kartonlapot. 
Kérem, segítsen gyermekének felosztani a papírt annyi szeletre (akárcsak egy 
tortát), ahányan az otthonukban élnek, és vágják ki a szeleteket. Kérjenek meg 
minden családtagot, hogy rajzolja le, írja le kedvenc ételét a szeletére.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy a Torta a Család Kedvenc Ételeiről 
feladatot hozza magával az óvodába, hogy meg tudja mutatni következő 
foglalkozáson a csoport többi tagjának.

Köszönettel,

______________________

Kedves ________________!

Ma az érzékekről tanultunk; kiváltképp az ízlelésről és a szaglásról. Szeret- 
 nénk, ha részt venne Ön is a Torta a Család Kedvenc Ételeiről feladatban.
Gyermeke ma vitt haza magával egy papírtányért/ kör alakú kartonlapot. 
Kérem, segítsen gyermekének felosztani a papírt annyi szeletre (akárcsak egy 
tortát), ahányan az otthonukban élnek, és vágják ki a szeleteket. Kérjenek meg 
minden családtagot, hogy rajzolja le, írja le kedvenc ételét a szeletére.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy a Torta a Család Kedvenc Ételeiről 
feladatot hozza magával az óvodába, hogy meg tudja mutatni következő 
foglalkozáson a csoport többi tagjának.

Köszönettel,

______________________
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10. feladat KI TUDOM MAGAM FEJEZNI A TESTEMMEL

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-egyén

Fejlődései területek:
 Szociális
 Érzelmi
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök: 
 Aflatoun Érzelem 
kártyák (lásd 46 o.)

 Hangszer (ha nem áll ren del- 
kezésre, akkor énekeljünk)

 Labda vagy bármilyen tárgy, 
amit körbe lehet adogatni

 Történet: Érzelmek városa 
(lásd 41. o.)

 Papírtányér (vagy kerek 
alakú karton)

 Arckifejezéséket ábrázoló 
újságkivágások – szemek, 
orrok, szemöldökök, szá  jak, 
stb. – amelyek különböző 
érzéseket fejeznek ki (mo- 
solygás, szomorú szemek, 
mérges száj, könnyek, stb.)

 Ollók
 Ragasztó
 Tollak vagy színes ceruzák
 Fonal/gyapjúszálak
 Madzag vagy pálca
 Cellux

Időtartam:
 60 perc

BEVEZETÉS: (10 PERC)
1.  A feladat megkezdése előtt szánjunk néhány percet arra, hogy megbeszéljük 

az előző foglalkozás Közös Családi feladatát. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy 
néhányan mutassák meg a Torta a Család Kedvenc Ételeiről feladatot, és 
meséljenek róla.

2.  Ma az érzelmeket fogjuk megismerni: Milyen érzéseket tudtok megnevezni?
3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe, és mutassuk meg nekik a külön-

böző érzelmeket ábrázoló Aflatoun Érzelem kártyákat. Mutassuk fel mindegyi-
ket és kérjük meg a gyerekeket, hogy találják ki, milyen érzelmet ábrázol a kép.

4.  Játsszunk Szobor játékot, hogy tovább vizsgáljuk az érzelmeket.
5.  Kérjük meg őket, hogy álljanak körbe. Adjunk egy labdát az egyiküknek. 

Magyarázzuk el nekik, hogy amíg játszunk egy hangszeren (vagy éneklünk egy 
dalt), ők dobálják egymásnak a labdát. Amikor a zene megáll, felmutatunk egy 
Aflatoun Érzelem kártyát. Akinél a labda van, az váljon szoborrá, és vágjon 
olyan arcot, amilyen a felmutatott kártyán van.

6.  Addig ismételjük a játékot, amíg jó néhány gyerekre és Aflatoun Érzelem kár-
tyára sor kerül.

ÖTLETLÁDA:
Ha nagy csoporttal dolgozunk, a következő feladatot is választ-
hatjuk, hogy a gyerekek ne unatkozzanak és kalandozzon el a 
figyelmük.

• Álljunk körbe a gyerekekkel és kérjünk egy önként jelentkezőt.
Kérjük meg, hogy válasszon egy érzelmet, anélkül, hogy meg-
mondaná mi az, és mutogassa el a csoport többi tagjának. 
Ha szükséges, segíthetjük azzal, hogy választhat az Aflatoun 
Érzelem kártyák közül. A csoport többi tagja pedig találja ki, 
hogy mi az az érzelem.

• Addig ismételjük a feladatot, amíg több gyerek is sorra kerül, 
és amíg megvizsgáltunk különféle érzelmeket.

7.  Felfedezzünk további érzelmeket is? Ismertessük a gyerekekkel, hogy ha-
marosan egy mesét fogunk felolvasni, amelynek a címe Érzelmek városa. 
Szerintetek miről szólhat a történet?

TANULÁS:   (40 PERC)
1.  Miután felolvastuk az Érzelmek városát, hangsúlyozzuk, hogy teljesen nor-

mális, hogy különböző érzéseink vannak: félelem, szomorúság, szégyen, 
stb. Magyarázzuk el, hogy ezek mind természetes érzelmek, és fontos, hogy 
másokkal is megosszuk őket.

2.  A következő kérdések segítségével segítsünk a gyerekeknek további érzéseket 
felfedezni: Honnan tudhatjuk, hogy mások mit éreznek? Hogyan ismerjük 
fel az érzéseket?

3.  Mondjanak a gyerekek példákat arra, hogy hogyan tudjuk kifejezni a különböző 
érzéseket a hangszínünkkel, testtartásunkkal, kézmozdulatokkal, stb.: Esze-
tekbe jut még valami más? Miből tudjátok megmondani, hogy az anyuká-
tok/apukátok/testvéreitek szomorúak/mérgesek/fáradtak/boldogok?

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy ismételjük meg az előző feladatot. Ezúttal 
azon ban ahelyett, hogy arckifejezésekkel jelenítik meg az érzelmet, kérjük meg 
őket, hogy teljes testükkel, hangjukkal fejezzék ki. Mondhatnak bármit, csak 
változtassák meg a hangszínüket, hogy kifejezzék az adott érzelmet. Emlékez-
tessük őket, hogy ne mondják meg a csoportnak, hogy mi ez az érzelem, pró - 
bálják meg a többiek kitalálni.

5.  Készítsünk közösen érzéseket bemutató maszkokat! Miután több gyerek is  
sorra került, (bizonyosodj meg arról, hogy azok a gyerekeket, akik nem vettek 
részt a kezdő feladatban, most majd sorra kerülnek) és többféle érzést meg -
vizs gál tunk, adjunk minden gyereknek egy papírtányért és mutassunk nekik 
sok-sok kivágott arckifejezést. Mondjuk el, hogy bármilyen arckifejezést fel-
használhatnak a saját Érzelem maszkjuk elkészítéséhez.

6.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy legyenek kreatívak. Ösztönözzük a kreativitá-
sukat: Miből lehetne hajat készíteni? És mi a helyzet a szemöldökkel? 
Szakállat is szeretnénk?

7.  Ha van rá lehetőség, engedjük, hogy a gyerekek átkutassák a termet vagy az 
udvart felhasználható anyagokért.

8.  Vágjunk a szemeknek két lyukat a maszkra. Ha a gyerekek még kicsik, hogy 
ezt egyedül megcsinálják, segítsünk nekik kivágni a lyukakat.

9.  Adjunk minden gyereknek két darab madzagot és mutassuk meg, hogyan 
kössék rá a maszkra, hogy azt fel tudják venni. Más lehetőségként az álarcot 
ráragaszthatjuk egy pálcára, így az arcuk előtt tudják tartani.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Különböző érzelmekről 
tanulnak, és hogy hogyan 
fejezzük ki őket

 Beazonosítanak különböző 
érzelmeket

 Megismerik az érzelmek 
okait

A nap szavai: 
 Érzelmek, érzések
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10. feladat KI TUDOM MAGAM FEJEZNI A TESTEMMEL

VISSZAJELZÉS  (10 PERC)
1.  Üljenek a gyerekek körbe, az általuk készített álarcokat viselve. Mutassunk rá 

egy maszkra, és kérdezzük meg a csoporttól: Milyen helyzetben érezheted 
így magad? Érezted már így magad? Mit teszel, amikor így érzed magad?

További feladatok:
2.  Ha még van időnk, vagy van lehetőség a hosszabbításra, további érzéseket is 

megvizsgálhatunk. Kérjük meg a gyerekeket, hogy játsszák el, hogy reagálnak, 
ha valaki átél egy adott érzelmet.

3.  Alakítsunk ki csoportokat (legalább 3 fős legyen egy csoport). Kérjük meg a 
csoportokat, hogy egyezzenek meg egy érzésben (düh, szomorúság, öröm, 
például) és játsszák el együtt (használhatnak arckifejezéseket, testtartást, han-
got, stb.)

4.  További fokozatként megkérhetjük a csoportokat, hogy játsszanak el egy jele-
netet, ami megidézi azt a bizonyos érzelmet. Például veszítesz a játék során, 
vagy az anyukád fáradtan jön haza.

5.  Kérjük meg a csoportokat, hogy játsszák el, mit tennének, ha a szülőjük/gond-
viselőjük hasonló érzést élne át.

6.  A csoportlétszámtól és az időkerettől függően választhatjuk azt, hogy a cso-
portok párhuzamosan dolgoznak, vagy hogy egy csoport bemutatja a felada-
tot, a többiek pedig kitalálják az eljátszott érzelmet.
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10. feladat KI TUDOM MAGAM FEJEZNI A TESTEMMEL  Érzelmek városa 

Egyszer volt, hol nem volt egy messzi-messzi város, 
amiben sok-sok különböző ember élt tarka házakban. 
A házak körül alacsony és magas fák, sárga, piros és 
lila virágok voltak, sok bogárral, hangyákkal, méhek-
kel, és apró pókokkal, amelyek nap nap után együtt 
töltötték az időt beszélgetve és mosolyogva. De sze-
retnétek tudni, hogy kik laktak a színes házakban?
A kék házban Félelem úr lakott, a pirosban Szomorú 
asszony, a napsárgában Boldogság úr, a zöldben 
pedig a kicsi Nóri.
Félelem úr mindig bent volt a kék házában, mert nem 
szeretett kijárni és a gyönyörű fákat meg virágokat 
csodálni. Mindig azt hitte, hogy ha kimegy, egy fa 
rádőlhet, vagy a virágok tréfát űzhetnek belőle, kine-
vethetik. Félelem úr az gondolta, hogy ha kimegy a 
házból, akkor jöhet egy vihar és belecsaphat a villám 
és megsérülhet. Félelem úr mindig mindentől félt.  
El tudjátok képzelni, milyen nehéz lehetett az élete? 
Szomorú asszony, aki a piros házban lakott, mindig 
sírt. Szomorú asszony gyakran sétálgatott a háza kö-
rül, de soha nem ment messzebb, mert akárhányszor 
csak a fűre lépett, szomorú volt, hogy fájdalmat okoz 
a fűnek a lépéseivel. Miután körbe sétálta a házát, be-
ment és sírva fakadt, mert búcsút kellett mondania a 
fáknak, a virágoknak és a bogaraknak. Minden elszo-
morította és a szemei az egész napos sírástól nagyob-
bak voltak, mint a citrom.

A napsárga házban Boldogság úr lakott, aki mindig 
mosolygott és vicceket mesélt. Olyan boldog volt, 
hogy soha nem figyelt senkire, mindig csak nevetni és 
mosolyogni akart. Úgy gondolta, hogy boldog életet 
él, és nincs szüksége senki másra, ezért egész nap a 
kertjében ült és vicceket mesélt a hangyáknak, a nyu-
laknak, a virágoknak és a fáknak. Ti is úgy gondoljá-
tok, hogy Boldogság úrnak nincs szüksége barátokra?
Az utolsó házban a kicsi Nóri lakott. Nemrég költözött 
a városba. Volt egy nagy bőröndje tele játékokkal, 
színes ruhákkal, és süteménnyel, amit a nagymamája 
sütött neki mielőtt elköltözött.
Pár nappal az után, hogy beköltözött az új zöld házba, 
arra gondolt: – Jó lenne megismerni a szomszédokat. 
Szervezek egy zsúrt, hogy találkozzam mindenkivel.
Így hát Nóri meghívókat készített, amiket szép raj-
zokkal kidíszített, és ezt írta: – Nóri vagyok, nemrég 
költöztem a városba. Nagyon szeretnélek megismerni 
titeket, ezért szombaton 1 órakor finom ebéddel várok 
mindenkit. Örömmel látlak, és csapjunk egy vidám 
bulit! 
Nóri nem tudta, hogy hány szomszédra számíthat, de 
úgy döntött, hogy 15 meghívót készít. Ahogy kiment 
a házból, találkozott az első helyi lakossal, aki egy na-
gyon pici narancssárga madár volt, hosszú szárnyak-
kal és gyönyörű hanggal.
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10. feladat KI TUDOM MAGAM FEJEZNI A TESTEMMEL  Érzelmek városa

A madár így szólt Nórihoz: – Te új vagy a városban? 
Engem Riconak hívnak, és téged? 
Nóri nagyon izgatott lett, hogy végre találkozott az 
első barátjával a városban. Bemutatkozott: – Nóri-
nak hívnak, és nemrég költöztem a zöld házba. Most 
indultam sétálni, hogy találkozzam a szomszédokkal, 
és meghívjak mindenkit egy zsúrba, hogy megismer-
kedjek veletek.
Rico, a madár, nagyon örült a hírnek, és elmondta 
Nórinak, hol találja a többieket: Félelem úr a kék ház-
ban lakik, Szomorú asszony a pirosban, Boldogság úr, 
pedig a sárgában. Nóri Ricot is meghívta, a családjá-
val, más állatokkal és bogarakkal együtt, aki ezután 
hazarepült a gyönyörű fészkébe.
Nóri tovább sétált és meghívott minden szomszédot, 
akit Rico ajánlott.
Elérkezett a nagy nap, végre eljött a szombat. Nóri 
ízletes kenyérrel, sokféle lekvárral, friss gyümölcslével 
készült, feldíszítette a házát színes lufikkal.
A vendégek 1 óra körül elkezdtek szállingózni. Min-
denkinek ízlettek a finom ételek és örültek, hogy talál-
kozhatnak egymással. Az ízletes ebéd után üldögéltek 
és beszélgettek.
Rico, a madár a családjáról mesélt, akik a fészekben 
laktak, és nagyon büszke volt 10 gyermekére.

A bogarak elmesélték Nórinak, hogy mit csinálnak 
egész nap: építgetik a búvóhelyüket vagy élelmet 
gyűj tenek a közösségüknek.
Majd Félelem úr következett: – Kedves Nóri, én álta-
lában ki sem lépek a házamból, mert attól félek, hogy 
valami történik velem. De ma eljöttem, mert nagyon 
szerettelek volna megismerni, pedig hosszú ideje nem 
voltam már kint.
Nóri nagyon meglepődött. Megköszönte Félelem úr-
nak, hogy ezt elmondta, majd tovább hallgatta, hogy 
mit mesélnek a többiek.
Szomorú asszony folytatta: – Nagyon köszönöm a 
meghívást, Nóri! Én többnyire csak a ház körül sétá-
lok, de olyan nagyon elszomorít, amikor a fűre lépek, 
és amikor elköszönök a barátaimtól, a virágoktól és 
fáktól, hogy végül egész nap csak sírok. Az hittem, ma 
sem fogok tudni eljönni, de olyan kíváncsi voltam rád, 
hogy elhatároztam, hogy eljövök. 
Nórit nagyon meglepte, hogy ezek a szomszédok  
ilyen elszigetelve élnek egymástól, de meghallgatta  
az utolsó vendéget is, Boldogság urat. Ő ezt mondta:  
– Kicsi Nóri, először arra gondoltam, hogy nekem 
nincs szükségem arra, hogy eljöjjek ebbe a zsúrba, 
mert én már amúgy is boldog vagyok. De ahogy  
a töb biek említették, én is olyan kíváncsi voltam rád, 
hogy úgy döntöttem, teszek egy próbát és eljövök.
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10. feladat KI TUDOM MAGAM FEJEZNI A TESTEMMEL  Érzelmek városa

Miután mindenki sorra került, Nóri elhatározta, hogy 
ő is beszél magáról egy kicsit. – Ahogy tudjátok, nem-
rég költöztem a városba. Amikor egy másik városban 
éltem, meghívást kaptam, hogy jöjjek ide, és dolgoz-
zam itt, egy boltban. Olyan boldog voltam, hogy úgy 
éreztem magam, mint Boldogság úr, úgy éreztem, 
hogy nincs szükségem senkire, mert minden örömöm 
megvan, amire csak szükségem lehet. A többiek jöttek 
és gratuláltak nekem, de én nem foglalkoztam vele.
Boldogság úr meglepetten nézett Nórira nézett; hogy 
lehet, hogy valaki hozzá hasonlóan érez.
Nóri folytatta a történetét: – Amikor rájöttem, hogy 
messzire kell költöznöm, úgy féltem, mint Félelem úr. 
Nem akartam jönni, és két napig nem is csomagoltam 
össze a bőröndömet. Majd a nagymamám azt mond-
ta, hogy sok új és kedves baráttal fogok találkozni, 
ezért úgy határoztam, hogy előkészítek mindent és 
ide jövök.
Félelem úr is nagyon meglepődött azon, amit hallott: 
nem ő az egyetlen, aki fél.
Végül Nóri elmondta: – Amikor megérkeztem a város-
ba, nem ismertem senkit, és egy kicsit szomorú voltam. 
Mindenért sírtam, pont úgy, mint Szomorú asszony. 
De eszembe jutott, hogy mit mondott a nagymamám, 
és elhatároztam, hogy megszervezem ezt a zsúrt.

Szomorú asszonyt is meglepte, amit Nóri mondott, 
és az is, hogy nem ő az egyedüli, aki sírni szokott és 
szomorú.
Nóri elmondta a barátainak: – Az érzéseitek, teljesen 
normálisak, és nem kell azért otthon maradnotok, 
mert így érzitek magatokat. Láthatjátok, együtt lehe - 
 tünk másokkal és megoszthatjuk az érzéseinket. Ami-
kor nagyon szomorúak vagytok, vagy féltek, beszél-
jetek velem, vagy valamelyik szomszédotokkal és 
barátotokkal, és jobban fogjátok érezni magatokat, 
épp úgy, ahogy én most. Ez után a parti után már 
egyáltalán nem vagyok szomorú, mert megismerhet-
telek titeket.
A zsúr végeztével Nóri köszönetet mondott az új 
bará tainak, ők pedig mind megköszönték neki, hogy 
meghívta őket, és hogy mostantól barátok lettek. 
Megígérték egymásnak, hogy megosztják egymással 
az érzéseiket, ha valami bántja őket, és így majd job-
ban fogják érezni magukat.
Nóri boldogan ment aludni, mert ilyen jól sikerült ez 
a nap. Sok új barátot szerzett, barátokat, akiknek ha-
sonló érzéseik vannak, mint neki, és akikkel mostantól 
fogva meg tudja majd osztani, hogy mit érez.
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MUNKA-
LAP10. feladat KI TUDOM MAGAM FEJEZNI A TESTEMMEL  Aflatoun Érzelem kártyák

• Boldog

• Fáradt

• Szomorú

• Félénk

• Dühös

• Izgatott

• Meglepett

• Rémült
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A CSALÁDOM ÉS ÉN: 
Vigyázni azokra, akiket szeretünk2



 

Ez a rész a gyerekek és családjaik között lévő fontos kapcsolatokra összpontosít. 
A gyerekek megismerkednek a különböző családi összetételekkel, a családtagok neveivel, valamint a körülöttünk levő emberek fontos szerepével. 
Ez a rész ezen felül bevezeti a munka fogalmát, és hogy miért fontos a munka, mint a jövedelem forrása, vagy mint egy mód arra, hogy büszkeséget érezzünk. Erősíti 
annak fontosságát, amit családtagjaink tesznek munkájuk során, valamint bevezeti a jogok és felelősségek fogalmát. 
Ebben a részben elkezdjük felfedezni a gyerekek jogait és azt, hogy mi történik, amikor nem élvezhetjük a jogainkat. A gyerekek tanulni fognak továbbá a fe le
lősségekről, és elkezdik azonosítani, milyen felelősségeik vannak otthon és az iskolában. 

2 A CSALÁDOM ÉS ÉN: 
Vigyázni azokra, akiket szeretünk

 
MODULOK TANULÁSI CÉLOK TANULÁSI EREDMÉNYEK TANTERVI FELADAT STÁTUSZ TÖRTÉNET/DAL SZABADTÉRI 

FELADAT

3. A családom fontos 
számomra

Megérteni és megbecsülni 
szüleink/gondviselőink 
értékét Megbecsülést mutatni a családok 

szerepének fontossága iránt az 
életünkben

11: Ők a fontos személyek az 
életemben Ajánlott Hol van a …? Kültéri vagy 

beltéri

12: Baba a kosárban Ajánlott Baba a kosárban

Családunk/gondviselőink 
védelmező szerepének 
felismerése

13: A családom és én boldogok 
vagyunk együtt Ajánlott

4. A családomnak 
és nekem jogaink 
és felelősségeink 
vannak

Felismerni a munkában a 
büszkeség forrását, és az 
életben való kiteljesedést 

Alapfokú ismeretet szerezni az otthoni  
és a közösségben végzett munka szere
péről és értékéről

14:  Mi a munkám? Ajánlott Mi a munkám?

15: Mi értékeljük a munkánkat! Választható

Megérteni és tisztelni 
az egyéni jogokat és 
felelősségeket

Megérteni, miért fontos segíteni otthon 16: Miért fontos otthon 
segíteni? Ajánlott Aflatoun a bará 

taival tölti az idejét

Alapfokú megértést szerezni a gyerekekre 
vonatkozó jogokról és felelősségekről

17: Egy világ a gyerekekért Elengedhetetlen Egy világ a 
gyerekekért

18: Jogaink, felelősségeink Elengedhetetlen Érzelmek városa



TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Beszéljük meg, hogy kik a számukra fontos emberek, és hogyan fejezik ki 

nekik, hogy fontosak. Kik a legkülönlegesebb emberek az életükben? Miért 
különlegesek? Mit tesznek, hogy kimutassák, hogy szeretik őket? (Például 
megölelik őket, köszönetet mondanak nekik stb.)

2.  Gondoljuk végig, hogy kik fognak szerepelni a családi portrén. Minden gyerek 
kapjon egy előzetesen felvágott papírlapot, és kérjük meg őket, hogy rajzolják 
le azokat a különleges embereket, akiket szeretnek.

3.  Ha elkészültek, segítsünk nekik a portrét a keret közepébe ragasztani.
4.  Kérdezzük meg, hogy a képet az Aflatoun Utazóládájukba szeretnék-e eltenni, 

vagy inkább először megmutatnák a szüleiknek.

VISSZAJELZÉS: (15 PERC)
1.  Üljünk körbe a gyerekekkel.
2.  Mondjuk el nekik, hogy el fogunk énekelni egy dalt, amelynek az a címe, hogy 

Hol van a …?, és a dal az ő nevükkel fog folytatódni. Használjuk az alábbi 
egyszerű szöveget bármilyen egyszerű dallammal, de mondhatjuk úgyis, mint 
egy verset.
Facilitátor: „Hol van (az egyik gyerek neve)? Hol van (az egyik gyerek neve)?”
Aki a nevét hallja ugorjon fel és integessen.
Gyerek: „Itt vagyok. Itt vagyok!”
Facilitátor: „Hogy vagy ma?”
Gyerek: „Nagyon jól, köszönöm!”
Facilitátor: „Integess! Integess!” (Buzdíts a gyerekeket, hogy integessenek.)

3.  Ha készen vagyunk, ismételjük meg a dalt. Ezúttal minden gyereknek adjunk 
lehetőséget, hogy mondja ki a nevét annak, aki fontos neki.

 
KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
A gyerekek otthon felderíthetik a szüleik vagy gondviselőik gyer-
mekkorát. Küldjünk a szülőknek/gondviselőknek egy rövid levelet, 
amelyben megkérjük őket, hogy osszanak meg olyan dolgokat, 
amelyek fontosak voltak számukra fiatalabbak korukban. A levelek 
előkészítéséhez használjuk az alábbi sablont (csak akkor írjuk bele 
a portréról az információt, ha a gyerekek azt választották, hogy 
hazaviszik megmutatni a családjuknak). Legyen a levél személyre 
szabott! Megkérhetjük a gyerekeket, hogy segítsenek ebben.

11. feladat ŐK A FONTOS EMBEREK AZ ÉLETEMBEN

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ha úgy döntünk, hogy a kezdő feladatnál a szabadba megyünk a gyerekekkel, 

emlékezzünk az Aflatot tréningen hallott instrukciókra, hogy hogyan szervezzük 
meg a sétát a gyerekekkel úgy, hogy az biztonságos legyen. Keressünk 
önkénteseket, akik segíthetnek; jó ötlet lehet bevonni a szülőket/gondviselőket. 
Időben vegyük fel velük a kapcsolatot, hogy biztosan részt tudjanak venni.

• Készítsük el előre a kartonkereteket. Vágjuk fel a kartont 25-30 cm hosszúságú 
ovális vagy négyzet formájú darabokra, rajzoljunk egy széles szegélyt néhány 
centiméterre a belső peremtől. Ezt a területet díszíthetik majd ki a gyerekek. 
Ezután vágjunk ki olyan méretű papírlapokat, amelyek illeszkednek a keretbe 
(arra területre, amelyet nem kell kidíszíteni). Minden gyereknek készítsünk elő 
egy lapot és egy keretet.

• Ha úgy gondoljuk, megkérhetjük a gyerekeket, hogy otthon végezzék el a 
Közös Családi feladatot.

BEVEZETÉS:  (20 PERC)
1.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a mai lecke a családról szól.
2.  Rajzoljunk együtt családi portrét! Először készítsük el a kép keretét. Használ-

junk ágakat, faleveleket, füvet, virágokat, köveket stb. díszítésre. Ha kimegyünk 
a szabadba terméseket gyűjteni, emlékeztessük a gyerekeket a biztonsági 
szabályokra. Engedjük, hogy felsorolják a saját ötleteiket, de bizonyosodjunk 
meg arról, hogy az alábbiakat megemlítik:

• Mindig fogd meg a párod kezét.
• Maradj a csoporttal.
• Vigyázz a veszélyes helyeken, mint amilyenek az útszéli árkok, szemét-

tartók és forgalmas utak.
3.  Amikor visszatérünk kintről, osszuk ki a kartonkereteket és a ragasztót. Eljött 

az idő, hogy kreatívak legyünk és díszítsünk! Figyelmeztessük a gyerekeket, 
hogy a díszítés során maradjanak a kereten, mivel középre egy rajzot fognak 
majd elhelyezni.

 
ÖTLETLÁDA:
Ne feledjük, hogy minden pillanat alkalmas a tanításra! Amíg a 
szabadban vagyunk a bevezető feladatnál, emlékeztessük a  
gyerekeket arra, hogy mit csináltak a 6. lecke során: Élő vagyok 
(30. oldal), amikoris felfedezték és megvizsgálták az élő és élette-
len dolgokat. Ez alkalommal is tanulmányozzák a természetet!

Foglalkozások:
 Kültéri és beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Kartonkeret (minden gye - 
rek nek egy, alább olvas- 
ható az elkészítési mód)

 Fehér lapok (amelyek 
illenek a kártyatartóba)

 Tollak és színes ceruzák
 Ragasztó/cellux
 Ágak, falevelek, tollak, 
virágok, kavicsok, kagylók 
(csak akkor, ha nem tudod 
kivinni a gyerekeket a 
szabadba)

 Dal Hol van a … ?

Időtartam
 55 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Beazonosítják családtag-
jaikat, a távolabbi rokono- 
kat is

 Megértik a családtagok 
fontosságát
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MUNKA-
LAP11. feladat ŐK A FONTOS EMBEREK AZ ÉLETEMBEN  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves _______________ !

Ma a számunkra fontos emberekről beszélgettünk: anya, apa, testvérek, barátok, 
nagyszülők, stb. Nagyszerű lenne, ha gyermekével tovább tudna beszélgetni a témáról. 
Kérdezze meg, hogy mit tanult és mit csinált ma a foglalkozáson (és kérje meg, hogy 
mutassa meg Önnek az elkészült családi portrét).
Olyan jó lenne, ha tudna mutatni a gyermekének egy gyermekkori fotót Önről vagy  
meg tudna osztani vele valamit, ami fontos volt Önnek gyermekkorában (egy gyermek
ruhát vagy egy játékot). Ne aggódjon, ha nem tartott meg ilyen emléktárgyakat! 
Mesélhet is róluk! Mondja el, hogy miért fontos/miért volt fontos Önnek az adott tárgy, 
mesélje el, hogy kitől kapta. Gyermekével közösen le is rajzolhatják a tárgyat.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával a rajzot az óvodába, hogy meg 
tudja mutatni a többieknek a következő alkalommal.

Köszönettel,

_______________

Kedves _______________ !

Ma a számunkra fontos emberekről beszélgettünk: anya, apa, testvérek, barátok, 
nagyszülők, stb. Nagyszerű lenne, ha gyermekével tovább tudna beszélgetni a témáról. 
Kérdezze meg, hogy mit tanult és mit csinált ma a foglalkozáson (és kérje meg, hogy 
mutassa meg Önnek az elkészült családi portrét).
Olyan jó lenne, ha tudna mutatni a gyermekének egy gyermekkori fotót Önről vagy  
meg tudna osztani vele valamit, ami fontos volt Önnek gyermekkorában (egy gyermek
ruhát vagy egy játékot). Ne aggódjon, ha nem tartott meg ilyen emléktárgyakat! 
Mesélhet is róluk! Mondja el, hogy miért fontos/miért volt fontos Önnek az adott tárgy, 
mesélje el, hogy kitől kapta. Gyermekével közösen le is rajzolhatják a tárgyat.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával a rajzot az óvodába, hogy meg 
tudja mutatni a többieknek a következő alkalommal.

Köszönettel,

_______________

Kedves _______________ !

Ma a számunkra fontos emberekről beszélgettünk: anya, apa, testvérek, barátok, 
nagyszülők, stb. Nagyszerű lenne, ha gyermekével tovább tudna beszélgetni a témáról. 
Kérdezze meg, hogy mit tanult és mit csinált ma a foglalkozáson (és kérje meg, hogy 
mutassa meg Önnek az elkészült családi portrét).
Olyan jó lenne, ha tudna mutatni a gyermekének egy gyermekkori fotót Önről vagy  
meg tudna osztani vele valamit, ami fontos volt Önnek gyermekkorában (egy gyermek
ruhát vagy egy játékot). Ne aggódjon, ha nem tartott meg ilyen emléktárgyakat! 
Mesélhet is róluk! Mondja el, hogy miért fontos/miért volt fontos Önnek az adott tárgy, 
mesélje el, hogy kitől kapta. Gyermekével közösen le is rajzolhatják a tárgyat.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával a rajzot az óvodába, hogy meg 
tudja mutatni a többieknek a következő alkalommal.

Köszönettel,

_______________

Kedves _______________ !

Ma a számunkra fontos emberekről beszélgettünk: anya, apa, testvérek, barátok, 
nagyszülők, stb. Nagyszerű lenne, ha gyermekével tovább tudna beszélgetni a témáról. 
Kérdezze meg, hogy mit tanult és mit csinált ma a foglalkozáson (és kérje meg, hogy 
mutassa meg Önnek az elkészült családi portrét).
Olyan jó lenne, ha tudna mutatni a gyermekének egy gyermekkori fotót Önről vagy  
meg tudna osztani vele valamit, ami fontos volt Önnek gyermekkorában (egy gyermek
ruhát vagy egy játékot). Ne aggódjon, ha nem tartott meg ilyen emléktárgyakat! 
Mesélhet is róluk! Mondja el, hogy miért fontos/miért volt fontos Önnek az adott tárgy, 
mesélje el, hogy kitől kapta. Gyermekével közösen le is rajzolhatják a tárgyat.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával a rajzot az óvodába, hogy meg 
tudja mutatni a többieknek a következő alkalommal.

Köszönettel,

_______________
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12. feladat BABA A KOSÁRBAN

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ha úgy gondoljuk, megkérhetjük a gyerekeket, hogy otthon végezzék el a 

Közös Családi feladatot.

BEVEZETÉS: (10 PERC)
1.  Ha legutóbb a gyerekek hazavitték a Közös Családi feladatot, akkor kezdjük az-

zal a foglalkozást, hogy néhány gyerek megmutatja az otthon közösen készített 
rajzot, és megosztja a történetet.

2.  Idézzük fel, hogy az elmúlt alkalommal azokról az emberekről beszélgettünk, 
akik fontos szerepet töltenek be az életükben. Hangsúlyozzuk, hogy nekik mi- 
lyen fontos szerepük van az életünkben és kezdeményezzünk erről beszélge-
tést: Mit tesznek értünk szüleink/gondviselőink nap, mint nap? Mit tettek 
értünk, amikor kicsik voltunk és nem tudtunk beszélni, és egyedül enni?

3.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a kisbabáknak különleges szükségleteik 
vannak: Mire van szükségük a kisbabáknak a szüleiktől/gondviselőiktől? 
Képesek a kisbabák egyedül élni? Mit gondoltok erről?

TANULÁS:  (25 PERC)
1.  Olvassuk el együtt a mesét! Mutasd meg a gyerekeknek a Baba a kosárban 

című mese képeit és kérdezd meg: Szerintetek, miről szól a történet? Miből 
gondoljátok ezt?

2.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy meseolvasás közben utánozzák az állatok 
hangját és mozgását.

3.  Miután befejeztük a meseolvasást, beszéljük meg a gyerekekkel a történetet: 
Miről szólt a mese? Mely állatok akarták, hogy a kisbaba az ő kicsinyük 
legyen? Miért nem volt lehetséges, hogy ők vigyázzanak a kicsire? Mire 
volt szüksége a kisbabának?

További feladat:
4.  Játsszuk el újra a történetet együtt! Irányítsuk a gyerekeket a fentiekhez hasonló 

kérdésekkel. Játsszanak el különböző szerepeket vagy dolgozzanak csoportban.
5.  Tanulmányozzuk tovább a szükségletek kifejezést! Húzzunk egy vonalat krétá-

val a padlóra. Helyezzük el a mosolygós arcot a vonal egyik oldalán, a szomorú 
arcot pedig a másik oldalon!

6.  Ismertessük a gyerekekkel a feladatot. Mondjunk állításokat. Ha egyetértenek 
vele, vagy úgy gondolják, hogy igaz az állítás, álljanak mosolygós arc oldalára,  
ha úgy gondolják, hogy nem, akkor álljanak a szomorú archoz. Még át is ugor- 
hatnak egyik oldalról a másikra, akár egy béka. Mókás, ugye? Aki elsőként 
érkezik meg az egyik oldalra, elmondhatja a többieknek, hogy miért gondolja, 
hogy amit mondtunk, az igaz vagy hamis.

Foglalkozások:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök: 
 Mese: Baba a kosárban 
(Lásd: 53. o.)

 Mosolygó arc rajza
 Szomorú arc rajza
 Kréta

Közös Családi feladat:
 Sablon családi naplóhoz

Időtartam:
 55 perc

A nap szavai: 
 Szükségletek, gondoskodás

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulják értékelni a 
családtagok szerepét

 Megértik, hogy mit jelen- 
tenek a szükségletek
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7.  Egymás után olvassuk fel a következő állításokat (változtathatunk is a listán):
•  A kisbabáknak szükségük van tejre.
•  A kisbabáknak szükségük van üdítőre/kólára.
•  A kisbabáknak szükségük van csokoládéra.
•  A kisbabáknak szükségük van arra, hogy gondoskodjanak róluk.
•  A kisbabák aludhatnak az utcán.

8.  Beszéljük meg együtt: Mi az, amire a kisbabáknak tényleg szükségük van? 
A család is fontos az életünkben? Miért? Ha nem indul el a beszélgetés, el-
magyarázhatjuk, hogy a szükségletek olyan fontos dolgok, amelyek nélkül nem 
tudunk élni, és fontosak az életünkben.

VISSZAJELZÉS:  (20 PERC)
1.  Ismételjük át a gondoskodó család fogalmát. A gyerekek játsszanak el egy cse-

lekvést, amit a szüleik/gondviselőik értük tesznek, mert gondoskodnak róluk.

További feladatok
2.  Szervezzük csoportokba a gyerekeket. Kérjük meg a csoportokat, hogy válasz-

szanak ki egy napi mozzanatot, amikor a szülők/gondviselők gondoskodnak 
egy gyerek szükségleteiről. Ösztönözzük a gyerekek beszélgetését és enged-
jük, hogy a saját ötleteikkel jöjjenek elő. Ha szükséges, javasolhatunk néhány 
lehetőséget. Irányítsuk úgy a gyerekeket, hogy a csoportban mindenki külön-
böző szerepet játsszon el (anya, apa, nagymama, gyerek, testvér stb.)

3.  Ezután kérjük meg a csoportokat, hogy válasszanak ki és mutassanak be egy 
jelenetet. Ha végeztek, kérdezzük meg: És ti hogyan mutatjátok ki a szülei-
teknek/gondviselőiteknek, hogy törődtök velük? Hogyan segítetek nekik?

4.  Ismételjük át a fő üzenetet; minden gyerek megérdemli, hogy olyan családja 
legyen, amely békés otthont biztosít számára, gondoskodik a szükségleteiről, 
szereti őt és figyel rá. Erősítsük meg azt is, hogy fontos, hogy a családban 
mindenki segítse és támogassa a másikat. 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy meséljék el szüleiknek/gondvise-
lőiknek, hogy mit csináltak ma. A szülőknek/gondviselőknek és a 
gyerekeknek segítség ahhoz, hogy a gondoskodó család fogalmát 
alaposabban megismerjék, és hangsúlyozza a közös munka és 
együttműködés fontosságát, ha közösen készítenek Családi 
naplót. Használhatjuk a következő mintalevelet és az 50. oldalon 
található Családi napló sablont. Legyen a levél személyre szabott! 
Megkérhetjük a gyerekeket, hogy segítsenek ebben.



MUNKA- 
LAP12. feladat BABA A KOSÁRBAN  Családi napló sablon

O
• HÉTFŐ 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…

• KEDD 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…

• SZERDA 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…

• CSÜTÖRTÖK 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…

• PÉNTEK 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…

• SZOMBAT 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…

• VASÁRNAP 
• Ma, az _________________-mal/-mel én…
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MUNKA-
LAP12. feladat BABA A KOSÁRBAN  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves _________________!

Ma arról beszélgettünk, hogy miért olyan fontos számunkra a családunk és mit 
tehetünk egymásért. Segíthet gyermekének, hogy még jobban megbecsülje 
és értékelje a család szerepét azzal, hogy közösen Családi naplót készítenek. 
Ez egy heti rendszerességű tevékenység, amelynek során Ön segíthet 
gyermekének lerajzolni, hogy gyermeke és ön vagy valamelyik más családtag 
mit csinált együtt a nap során. Mellékelek egy sablont, amit használhatnak, de 
akár készíthetnek is egyet a saját igényeik szerint.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy ne felejtse el magával hozni a Családi 
naplót az óvodába, ahol a következő foglalkozáson megmutathatja a csoport 
többi tagjának.

Köszönettel,

_______________________

Kedves _________________!

Ma arról beszélgettünk, hogy miért olyan fontos számunkra a családunk és mit 
tehetünk egymásért. Segíthet gyermekének, hogy még jobban megbecsülje 
és értékelje a család szerepét azzal, hogy közösen Családi naplót készítenek. 
Ez egy heti rendszerességű tevékenység, amelynek során Ön segíthet 
gyermekének lerajzolni, hogy gyermeke és ön vagy valamelyik más családtag 
mit csinált együtt a nap során. Mellékelek egy sablont, amit használhatnak, de 
akár készíthetnek is egyet a saját igényeik szerint.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy ne felejtse el magával hozni a Családi 
naplót az óvodába, ahol a következő foglalkozáson megmutathatja a csoport 
többi tagjának.

Köszönettel,

_______________________

Kedves _________________!

Ma arról beszélgettünk, hogy miért olyan fontos számunkra a családunk és mit 
tehetünk egymásért. Segíthet gyermekének, hogy még jobban megbecsülje 
és értékelje a család szerepét azzal, hogy közösen Családi naplót készítenek. 
Ez egy heti rendszerességű tevékenység, amelynek során Ön segíthet 
gyermekének lerajzolni, hogy gyermeke és ön vagy valamelyik más családtag 
mit csinált együtt a nap során. Mellékelek egy sablont, amit használhatnak, de 
akár készíthetnek is egyet a saját igényeik szerint.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy ne felejtse el magával hozni a Családi 
naplót az óvodába, ahol a következő foglalkozáson megmutathatja a csoport 
többi tagjának.

Köszönettel,

_______________________

Kedves _________________!

Ma arról beszélgettünk, hogy miért olyan fontos számunkra a családunk és mit 
tehetünk egymásért. Segíthet gyermekének, hogy még jobban megbecsülje 
és értékelje a család szerepét azzal, hogy közösen Családi naplót készítenek. 
Ez egy heti rendszerességű tevékenység, amelynek során Ön segíthet 
gyermekének lerajzolni, hogy gyermeke és ön vagy valamelyik más családtag 
mit csinált együtt a nap során. Mellékelek egy sablont, amit használhatnak, de 
akár készíthetnek is egyet a saját igényeik szerint.
Kérem, emlékeztesse gyermekét, hogy ne felejtse el magával hozni a Családi 
naplót az óvodába, ahol a következő foglalkozáson megmutathatja a csoport 
többi tagjának.

Köszönettel,

_______________________

51A családom és én: Vigyázni azokra, akiket szeretünk
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Activity # ACTIVITY TITLE   Story Title

Ne felejtsük el megkérni a gyerekeket, hogy miközben olvasunk, utánozzák az 
állatok hangját és mozgását!

Egy messzi-messzi erdőben élt három béka. Mind- 
hárman szerettek énekelni. (Habár az igazat 
megvallva, egyiküknek sem volt szép hangja.)

Egy nap elhatározták, hogy a folyóparton fog
nak gyakorolni. 
– Kvakk-kvakk-kvaaaaakk! – énekelte az első 
béka. 
– Brekeke – tette hozzá a második. 
– Kutykurutty – folytatta a harmadik.

Ám hirtelen mind abbahagyták, mert ezt hallot
ták: – Oááááá! Oááááá! Oáááá!

Meglátták, amint egy kosár úszik a folyón.  
Közelebb mentek, és mindannyian nagyon meg
lepődtek. A kosárban egy kisbaba volt. 
– Kisbaba! Miért sírsz? – kérdezte az első béka. 
– Miért vagy a kosárban? – érdeklődött a má- 
sodik. 
– Hol van a családod? – tette hozzá a harmadik.

– Oáá! Oááá! Oáááááá! – válaszolta a kisbaba.

– Nincs családja? – csodálkozott az első béka  
a fejét vakarva. 
– Szüksége van családra, hogy vigyázzanak  
rá – sóhajtotta a második. 
– Nem gond! Mi találunk neki családot! – mond
ta a harmadik.

Elhatározták, hogy családot keresnek a kosár
ban síró kisbabának.

Először két kecskével találkoztak. 
– Mekk… Mekk… Adunk neki friss füvet – mond- 
ták a kecskék. 
– A kisbabák nem füvet esznek – válaszolták a 
békák fejüket csóválva. 
– Kááár! Kááár! Biztonságban lesz velem a baba 
itt fent a fészkemben – kiáltotta a varjú. 
– De egy kisbaba nem lakhat fészekben – ma
gya  rázták a békák. 
– Grrr! Grrr! Velem lesz a legnagyobb bizton
ságban! – kérkedett az öreg oroszlán. – Az erdő 
összes veszedelme tőlem fél!

12. feladat BABA A KOSÁRBAN  Baba a kosárban
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Activity # ACTIVITY TITLE   Story Title

– Ha mi gondoskodunk róla, olyan okos lesz, 
mint mi – mondta a bagolypár. – Az összes 
könyvünket felolvassuk neki! 
– Ssssz! Sszzz! Szzzzerintem nekünk kellene vi
gyázni rá! – mondta kígyópapa. – Úgy fogjuk 
szeretni, mint a saját gyermekünket. 
– Hogy tudunk megölelni egy kisbabát? – kér
dezte kíváncsian kígyómama, miközben a baba 
nyaka körül tekergett. 
– Jaj! Vigyázz! Menj el a babától! – kiáltották a 
békák. – Az ilyen szeretet megfojtja.

Még más állatok is érkeztek az erdőből. Felso-
rakoztak mind. Mindegyiknek volt valamije, 
amire a kisbabának szüksége volt, és mindegyik 
gondos kodni akart róla. De a három béka bi
zony nem tudta eldönteni, kinek kellene vigyázni 
a babára.

– Jön valaki! – kiáltotta a három béka, amikor 
egy emberpár érkezett a folyóhoz. 
A békák gyorsan elrejtőztek, és csendben figyel
ték, amint a férfi és a nő megtalálták a kosarat.

– Egy baba! Egy kisbaba van a kosárban! 
– Oáááá! Oáááá! Oáááá! 
– Család kell neki, hogy gondoskodjanak róla! 
Tartsuk meg, legyen a mi gyermekünk! – mondta 
a pár a babát dédelgetve.

A három béka követte az embereket, amíg a 
házukhoz nem értek. A fal repedésén keresztül 
láthatták, hogy hogyan segítenek egymásnak 
felkötni egy hintát a babának, megigazítani a 
ruhácskáját és ringatni, míg el nem alszik. 
– Mi legyen a neve? Nevet kell adnunk neki.  
– Hívjuk Noelnek! – mondták.

Egymásra nézett a három béka. Végre lett igazi 
családja a kisbabának! 
Olyan boldogok voltak, hogy a folyóhoz vissza
térve dalra fakadtak. 
A párt egy kicsit megzavarta, amikor meghal- 
lották a békadalt, ám a kisbaba kinyitotta a sze 
mét, körülnézett, és elmosolyodott.

12. feladat BABA A KOSÁRBAN  Baba a kosárban

55A családom és én: Vigyázni azokra, akiket szeretünk
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13. feladat A CSALÁDOM ÉS ÉN BOLDOGOK VAGYUNK EGYÜTT

BEVEZETÉS:   (15 PERC)
1.  Ha legutóbb a gyerekek hazavitték a Közös Családi feladatot, akkor kezdjük 

azzal a foglalkozást, hogy néhány gyerek megmutatja a Családi naplót a töb- 
bieknek.

2.  Idézzük fel az érzelmekről szóló leckét (10. feladat: Ki tudom fejezni magam  
a testemmel, 38. o.) Kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel, mire emlékez-
nek az érzelmekről. Megmutathatjuk nekik újra az Aflatoun Érzelmek kártyákat. 
Bátorítsuk őket, hogy mondják el, mire emlékeznek a különböző érzelmekről: 
Mikor érzed ezt? Mit tennél, ha egy barátod így érzené magát?

3.  Üljünk le körbe és kérjünk meg néhány önként jelentkezőt, hogy játsszanak el 
egy érzelmet/érzést, a többiek pedig találják ki.

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Biztassuk a gyerekeket, hogy gondolják végig, vajon családtagjaik is éreznek-e 

hasonlóan, mint ők.
2.  Most pedig tudjuk meg, hogyan érez a családunk! A gyerekekkel alkossunk 

mondatokat arról, hogy mi történhet a családtagokkal. Minden állítás után mu-
tassák meg a gyerekek egy szerintük megfelelő arckifejezéssel, hogy hogyan 
érezhet az a személy:

• Anya hazajön munkából egy nehéz nap után
• Az öcséd új játékot kapott
• A húgod elfelejtette, hogy hol hagyta a babáját
• Apa elvesztette a ház kulcsát
• Nagymama beteg és ágyban fekszik
• Nagypapa a születésnapját ünnepli

Egyszerűbb feladat:
3.  Leegyszerűsíthetjük a feladatot, ha egy mosolygó és egy szomorú arcot helye - 

zünk el a terem két különböző sarkában. A gyerekek sétáljanak ahhoz az arc-
kifejezéshez, amelyik szerintük megfelel az egyes állításoknak.

4.  Fejezzük be azzal a feladatot, hogy kihangsúlyozzuk, mindenki másként érez-
heti magát, és fontos, hogy kifejezzük érzéseinket.

VISSZAJELZÉS:  (20 PERC)
1.  Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy ha szomorúak lennének, mit tennének 

a családtagjaik. Lehet, hogy majd konkrét példát kell mondanunk egy ilyen 
helyzetre. (pl. elveszítetted a kedvenc játékodat.) Hogy éreznéd magad? Mit 
tenne az anyukád és az apukád érted? Utólag hogyan éreznéd magad?

2.  Most legyen egy szerepcsere! Válasszunk ki egyet a korábban említett szo-
morú helyzetek közül vagy találjunk ki egy újat. Mondjuk el a gyerekeknek és 
kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan vidítanák fel ők azt a 
szomorú családtagot. Biztassuk őket, hogy legyenek kreatívak: eljátszhatják, 
lerajzolhatják, hogy mit tennének, vagy egyszerűen csak el is mesélhetik.

3.  Ha szeretnék, tegyék az Aflatoun Utazó ládájukba a Családi naplójukat és a 
rajzukat (ha most készítettek egyet).

További feladat:
4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolják át, ők tettek-e már olyat, amivel el- 

szo morítottak vagy felmérgesítettek valakit (szülőket/gondviselőket, család- 
tagot vagy barátot). Ha szükséges, mondhatunk néhány példát: eltörted valaki 
játékát, eldugtál valamit, nem segítettél valakinek, stb.

5.  Hagyjuk, hogy a gyerekek eljátsszák, hogy érezték magukat. Kérjük meg őket, 
hogy vágjanak a helyzethez illő arcot.

6.  Kérdezzük meg tőlük: Mit gondolsz, a másik ember hogy érezte magát? 
Most vágjanak olyan arcot.

7.  További feladatként bátoríthatjuk őket, hogy gondolják végig, hogyan lehetett 
volna megoldani a helyzetet. Hogyan tudták volna felvidítani a másik személyt?

Foglalkozások:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlesztési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Üres papírlapok
 Tollak vagy színesek
 Aflatoun Érzelmek kár - 
tyák (10. feladat: Ki 
tudom fejezni magam a 
testemmel, lásd 38.o.) 
(választható)

Egyszerűbb feladat:
 mosolygó arc rajza
 szomorú arc rajza

Időtartam:
55 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 A különböző családtagok- 
ról tanulnak

 Megtanulják értékelni a 
család minden tagját

 Megértik, hogy a családta- 
goknak különböző érzé- 
seik lehetnek eltérő időkben

 Azonosítani tudják majd  
az érzéseket és az 
érzelmeket
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14. feladat MI A MUNKÁM?

Foglalkozások:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Különböző foglalkozásokat 
ábrázoló képek/kivágá sok 
régi újságokból, maga zi-
nokból

 Képek/kivágások a fog-
la lkozások munka esz kö-
zeiről

 Ének: „Mi a munkám?” 
(Lásd 58. o.)

 Házi gyurma (Lásd a 
leírásban, választható)

 Üres papírlapok
 Ragasztó
 Tollak vagy színes ceruzák

Időtartam:
 45 perc

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A feladat során szükségünk lesz különböző foglalkozásokat és a munkaesz-

közeiket ábrázoló képekre. Ezeket már a foglalkozást megelőzően előkészít-
hetjük, kivághatjuk régi újságokból, magazinokból. Bizonyosodjunk meg 
arról, hogy a képeken a gyerekek szüleinek/gondviselőinek a foglalkozása és 
munkaeszköze is megtalálható. Ha nincsenek képkivágásaink, módosíthatjuk 
a feladatot úgy, hogy a foglalkozás során lerajzoljuk vagy eljátszuk a foglal-
kozásokat.

• Szülői/gondviselői részvétel: használjuk ki ezt a lehetőséget, és vonjuk be a 
szülőket/gondviselőket a mai foglalkozás során! Megkérhetünk néhány szülőt/
gondviselőt, hogy jöjjön el és meséljen a gyerekeknek a munkájáról. Jöhetnek 
akár a munkaruhájukban is és hozhatnak magukkal néhány, a munkájukhoz 
kapcsolódó eszközt, szerszámot. Használhatjuk az 59. oldalon található minta - 
levelet. Ha nem tudnak magukkal munkaeszközöket hozni, akkor vágjunk ki 
szerszámokat ábrázoló képeket. Mindegyik bemutató után kérdezzük meg a 
gyerekeket, hogy melyik eszközt melyik foglalkozásnál használják. Java sol-
hatjuk, hogy rajzolják le, mit gondolnak, milyen eszközt használnak az adott 
foglalkozásnál.

BEVEZETÉS:   (10 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak ki két vagy háromfős csoportokat.
2.  Minden csoportnak adjunk különböző foglalkozású embereket és a foglalkozá-

sukhoz kapcsolódó munkaeszközöket ábrázoló kivágásokat vagy rajzokat.
3.  Össze tudjuk párosítani együtt a képeket? Próbáljuk meg!
4.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a mai foglalkozás a családtagjaik által végzett 

munkáról fog szólni.

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Meséljük el a gyerekeknek, hogy akárcsak a képeken látható embereknek, a 

családtagjaiknak is különböző foglalkozásuk van.
2.  Ha nem sikerül szülőket/gondviselőket meghívni a foglalkozásra, kérd meg a 

gyerekeket, hogy beszéljék meg otthon, hogy mit dolgoznak a szüleik/gond - 
viselőik. Mi a szüleid/gondviselőid foglalkozása? Láttad őket munka köz-
ben? Elmeséled, hogy mit láttál?

3.  Bátorítsd őket, hogy rajzolják le a szüleik/gondviselőik foglalkozását, vagy 
játsszák el, hogy mit dolgoznak.

4.  Beszéljétek meg, hogy milyen eszközöket használnak a különböző munkák-
hoz. Nevezzék meg a gyerekek, hogy szüleik/gondviselőik milyen eszközöket 
használnak a munkájukhoz.

5.  Majd segítsünk nekik a házi gyurma használatában, hogy megformáljanak egy 
olyan munkaeszközt, amit szüleik/gondviselőik használnak a munkájuk során. 
Ha erre nincs lehetőség, akkor rajzolhatnak vagy kollázst állíthatnak össze, az 
újságokból kivágott képeket használva.

6.  Miközben készülnek a rajzok, kollázsok, a gyerekek gondolkodjanak azon, 
hogy mit csinálnak azzal a munkaeszközzel a szüleik/gondviselőik. (Például: 
„Apukám egy nagy fűrészt használ, amikor fát vág.”)

7.  Ne felejtsük el megkérni a gyerekeket, hogy alkotásaikat helyezzék el az Afla-
toun Utazó ládájukban.

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Énekeljük el a Mi a munkám? című dalt (a „János bácsi, keljen fel…” dallamá-

ra) a gyerekeknek.
2. Ösztönözzük őket arra, hogy találjanak ki saját szöveget az énekhez.

2 bögre liszt, 1 bögre só, 1 teáskanál olaj,1 bögre víz, ételszínezék

Keverjük össze a lisztet és a sót, majd adjuk hozzá az olajat.
Keverjük el az ételszínezéket a vízben.
Lassan adjuk hozzá a víz és az ételszínezék keverékét, 
kavargassuk, amíg lágy és formázható nem lesz.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismernek több 
foglalkozást és a hozzájuk 
tartozó szerszámokat

 Megértik családtagjaik 
munkáját és foglalkozását, 
valamint ezek fontos- 
ságát

HÁZI GYURMA:

57A családom és én: Vigyázni azokra, akiket szeretünk
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14. feladat MI A MUNKÁM?  Mi a munkám? (a „János bácsi, keljen fel” dallamára)

Mi a munkám? Mi a munkám? 
Ki tudja? Ki tudja? 

Segítek, hogy jól légy* 
Segítek, hogy jól légy* 

Ki vagyok? 
Ki vagyok? 

* Más szövegekkel: Javítom a csapot; Levelet hordok ki; Finomakat főzök; Állatot gyógyítok; Új dolgot tanítok. 
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MUNKA- 
LAP14. feladat MI A MUNKÁM?  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves __________________!

Mostanában sokat beszélgetünk a családról. Felderítjük, hogy a gyerekek szülei/
gondviselői mivel foglalkoznak, milyen eszközöket használnak munkájuk során, stb.
Szeretnénk meghívni Önt óvodánkba, hogy ha lehetősége van rá, egy rövid bemu
tató során mesélje el, hogy mit csinál a munkája közben.
Ha el tud jönni beszélgetni a gyerekekkel, nagyszerű lenne, ha a munkaruháját 
viselné és elhozna valamilyen eszközt, szerszámot (ha lehetséges), amit munkája 
során használ. Sok új dolgot tanultunk a foglalkozásokról és a munkaeszközökről, 
és Ön segíthetne még többet megtudnunk!

Mikor várjuk?  ____________________________________n.

Kérem, értesítsen előre, ha tud csatlakozni, reméljük, hogy el tud jönni!
A mielőbbi találkozásig, üdvözlettel,

_______________________

Kedves __________________!

Mostanában sokat beszélgetünk a családról. Felderítjük, hogy a gyerekek szülei/
gondviselői mivel foglalkoznak, milyen eszközöket használnak munkájuk során, stb.
Szeretnénk meghívni Önt óvodánkba, hogy ha lehetősége van rá, egy rövid bemu
tató során mesélje el, hogy mit csinál a munkája közben.
Ha el tud jönni beszélgetni a gyerekekkel, nagyszerű lenne, ha a munkaruháját 
viselné és elhozna valamilyen eszközt, szerszámot (ha lehetséges), amit munkája 
során használ. Sok új dolgot tanultunk a foglalkozásokról és a munkaeszközökről, 
és Ön segíthetne még többet megtudnunk!

Mikor várjuk?  ____________________________________n.

Kérem, értesítsen előre, ha tud csatlakozni, reméljük, hogy el tud jönni!
A mielőbbi találkozásig, üdvözlettel,

_______________________

Kedves __________________!

Mostanában sokat beszélgetünk a családról. Felderítjük, hogy a gyerekek szülei/
gondviselői mivel foglalkoznak, milyen eszközöket használnak munkájuk során, stb.
Szeretnénk meghívni Önt óvodánkba, hogy ha lehetősége van rá, egy rövid bemu
tató során mesélje el, hogy mit csinál a munkája közben.
Ha el tud jönni beszélgetni a gyerekekkel, nagyszerű lenne, ha a munkaruháját 
viselné és elhozna valamilyen eszközt, szerszámot (ha lehetséges), amit munkája 
során használ. Sok új dolgot tanultunk a foglalkozásokról és a munkaeszközökről, 
és Ön segíthetne még többet megtudnunk!

Mikor várjuk?  ____________________________________n.

Kérem, értesítsen előre, ha tud csatlakozni, reméljük, hogy el tud jönni!
A mielőbbi találkozásig, üdvözlettel,

_______________________

Kedves __________________!

Mostanában sokat beszélgetünk a családról. Felderítjük, hogy a gyerekek szülei/
gondviselői mivel foglalkoznak, milyen eszközöket használnak munkájuk során, stb.
Szeretnénk meghívni Önt óvodánkba, hogy ha lehetősége van rá, egy rövid bemu
tató során mesélje el, hogy mit csinál a munkája közben.
Ha el tud jönni beszélgetni a gyerekekkel, nagyszerű lenne, ha a munkaruháját 
viselné és elhozna valamilyen eszközt, szerszámot (ha lehetséges), amit munkája 
során használ. Sok új dolgot tanultunk a foglalkozásokról és a munkaeszközökről, 
és Ön segíthetne még többet megtudnunk!

Mikor várjuk?  ____________________________________n.

Kérem, értesítsen előre, ha tud csatlakozni, reméljük, hogy el tud jönni!
A mielőbbi találkozásig, üdvözlettel,

_______________________
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15. feladat ÉRTÉKELJÜK A MUNKÁNKAT!

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A tanulási feladatnál fontos, hogy olyan foglalkozásokról hozzunk példákat, 

amelyekkel a gyerekek találkoznak a mindennapjaikban. A feladat izgalmasabb 
és érdekesebb lehet, ha megkérjük a gyerekeket, hogy minden résznél játsszák 
el, amiről mesélünk. (Nagypapa tüsszent, anya siet a repülőtérre, stb.)

• Bizonyosodjunk meg arról, hogy olyan foglalkozásokat ábrázoló képeket hasz - 
nálunk, amelyek illenek az állításokhoz, és ha szeretnél további állításokat 
hozzáadni, akkor azokhoz is: orvos, ápoló, tűzoltó, pék, gazda, taxisofőr, piaci 
eladó, fodrász, rendőr.

BEVEZETÉS: (5 PERC)
1.  Kezdésként vonjuk be a gyerekeket egy beszélgetésbe: Mit gondoltok, miért 

kell a szüleiteknek/gondviselőiteknek dolgozniuk?
2.  Gondolják végig, hogy mi történne, ha nem dolgoznának az emberek: Mit gon-

doltok, mi történne, ha nem lennének rendőrök? Vagy ha nem lennének 
gazdák/tűzoltók/orvosok, stb.?

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Alakítsunk ki három-hatfős csoportokat (a csoport létszámától függően).
2.  Adjunk minden csoportnak néhány újságkivágást, amelyek különböző, már 

ismerős foglalkozásokat ábrázolnak. Ha kevesebb gyerek van a csoportban, 
megengedhetjük nekik, hogy azt a foglalkozást válasszák, amelyiket szeretnék.

 
ÖTLETLÁDA:
A gyerekekben már nagyon korán tudatossá válhat a nemek közötti 
egyenlőség. Apró, egyszerű dolgokkal lehet kezdeni. Akár a képki
vágásokkal is rá lehet világítani a férfiak és nők közötti egyenlőség 
kérdésére a munka világában. Találtok például női taxisofőrt vagy 
férfi fodrászt?
 

3.  Ismertessük a gyerekekkel, hogy a következőkben néhány olyan helyzetet 
mutatunk, amelyek az említett foglalkozások közül egyhez vagy akár többhöz 
is kapcsolódnak.

4.  Ha minden csoport azt gondolja, hogy az említett szituáció az egyik előttük 
található foglalkozáshoz kapcsolódik, akkor álljanak fel és integessenek azzal 
a képpel. Ha szeretnék, el is magyarázhatják a csoport többi tagjának, hogy 
melyik foglalkozás ez, és hogyan tud segíteni az embereknek.

5.  Íme, néhány példa a szituációkra. Bátran alakítsuk át ezeket az eddigi tartalom-
hoz, és tegyünk hozzá újakat!

• Nagypapának csúnya influenzája van. El kell mennie az …-hoz.
• Anyát el kellene vinni repülőtérre, de nincs autónk. Hívjunk egy …-t?
• Gyümölcsre és zöldségre van szükségünk az étkezésünkhöz. Hol tudjuk 

beszerezni őket?
• Nagymama haját le kell vágni. El szeretnéd kísérni a …-hoz?
• Kirabolták a házunkat! Kit hívjunk fel?
• Jaj, ne! Ég az erdő! Szerencsére már hívták a …-kat.

VISSZAJELZÉS   (10 PERC)
1.  Emlékeztessük a gyerekeket arra, hogy minden foglalkozás fontos és hasznos 

a közösség számára. Kérdezzük meg tőlük: Mi szeretnél lenni? Miért? 
Hangsúlyozzuk, hogy a munkavégzés hogyan segítheti a közösséget és a 
körülöttünk élőket, és hogy minden munka fontos!

2.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolják végig, mikor költöttek rájuk a szüleik/
gondviselőik. Mit vásároltak a szüleitek/gondviselőitek? Mivel fizettek 
ezekért a dolgokért?

3.  Vezessük rá őket, hogy gondolják végig, honnan van az a pénz, amivel fizettek 
ezekért a dolgokért.

4.  Ha kell, magyarázzuk el, hogy a munkavégzésen keresztül a családunk segíti a 
közösséget, és ezzel pénzt is keresnek, amiért meg tudjuk vásárolni a szüksé-
ges dolgokat.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Különböző foglalkozásokat 
ábrázoló képek, képkivá-
gások régi újságokból, 
magazinokból.

 Újrahasznosíthatjuk a  
14. feladatban használta-
kat: „Mi a munkám?”, de 
bizo nyosodj meg arról, 
hogy azokat is tartal mazza, 
amelyeket a facilitá torok-
nak szóló információk 
között megemlítettek.

Időtartam:
 35 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy munká- 
jukkal a felnőttek pénzt 
keresnek

 Megértik, hogy a munka  
büszkeség és elége- 
dettség forrása
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16. feladat MIÉRT FONTOS, HOGY SEGÍTSÜNK OTTHON 

INFORMÁCIÓ A FACILITÁTORNAK:
• Ha gondoljuk, megkérhetjük a gyerekeket, hogy vigyék haza a Közös Családi 

feladatot.

BEVEZETÉS: (15 PERC)
1.  Meséljük el a gyerekeknek, hogy Aflatoun sok feladatot elvégez, amivel segít 

a családjának, Aflatoun családja pedig szintén sok mindent megtesz azért, 
hogy Aflatoun boldog legyen. Kérdezzük meg tőlük: Szerintetek hogyan segít 
Aflatoun a családnak?

2.  Most pedig osszuk meg, hogy Aflatoun hogyan segít otthon a családjának. 
Ők is elvégzik otthon ezeket a feladatokat? Ha olyat hallanak, amit ők is elvé-
geznek, akkor ugorjanak fel, és kiáltsák: „Én is egy tűzmanó vagyok!”  
Ha a gyerekek idősebbek, kérjük meg őket, hogy kiáltsanak nagyon hangosan 
és toppantsanak a lábukkal, ha valamit nagyon gyakran elvégeznek.

3.  Használd a következő példákat:
• Aflatoun megágyaz (nagyobb gyerekeknek)
• Aflatoun segít a szüleinek, gondviselőinek vacsorát csinálni (nagyobb 

gyerekeknek)
• Aflatoun meglocsolja a növényeket
• Aflatoun megeteti a háziállatokat
• Aflatoun segít a kisebb testvéreinek készülődni az óvodába (nagyobb 

gyerekeknek)
4.  Vonjuk be a gyerekeket egy beszélgetésbe: Mit gondoltok, miért csinálja 

Aflatoun ezeket a dolgokat otthon? Te mit csinálsz otthon? Mi történne, 
ha senki sem csinálná?

5.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a mai foglalkozás arról szól, hogy mi 
mindenért vagyunk mi otthon felelősek, mik azok a dolgok, amikben nekünk 
kell otthon segíteni.

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Olvassuk fel az Aflatoun a barátaival tölti az idejét című történetet a gyere-

keknek.
2.  Tegyük fel nekik a következő kérdéseket: Ti is szoktatok segíteni otthon úgy, 

ahogy Aflatoun? Mit csináltok otthon rendszeresen? Szerintetek miért 
fontos segíteni a családunknak?

3.  Buzdítsuk a gyerekeket, hogy játsszák el együtt Aflatoun ténykedéseit, például:
• Most mindannyian ágyazzatok meg. Mutogassátok el, hogy meg-

ágyaztok.
• Most mindannyian segítsetek a szüleiteknek vacsorát készíteni. 

Mutogassátok el, hogy főztök.

További feladat:
4.  Ha szeretnénk, sarkalljuk a gyerekeket arra, hogy gondolják végig, hogyan 

segítenek családtagjaiknak, vagy a családjuk hogyan segít nekik, és ez milyen 
tevékenységeket jelent. Például, ha segítenek a kertészkedésben, a tevé-
kenység az lesz, hogy lehajolnak, és úgy tesznek, mintha kihúznák a gyomot. 
Játsszák el együtt ezeket a tevékenységeket!

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Tanítsuk meg a gyerekeknek az Így csinálom című dalt. Változtassuk a szöve-

get az alapján, amit a gyerekek mondanak.
2.  Cseréljük ki az „anya” szót, „apá”-ra a második versszakban, majd más csa-

ládtagokra a következő versszakokban.

 
 
KÖZÖS CSALÁDI FELADAT  
(NAGYOBB GYEREKEKNEK):
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy osszák meg családjukkal, hogy mit 
tanultak ma, és kérjük meg őket, hogy szüleikkel/gondviselőikkel 
együtt készítsenek Heti házimunka tervezőt.
Készítsünk elő egy rövid levelet a szülőknek/gondviselőknek,  
a következő mintalevél felhasználásával. Legyen a levél személy-
re szabott! Megkérheted a gyerekeket, hogy segítsenek neked 
ebben.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Érzelmi
 Szociális
 Kreatív

Szükséges anyagok:
 Mese: Aflatoun a 
barátaival tölti az idejét 
(lásd 65. o.)

 Dal: Így csinálom
Közös Családi feladat:
 Heti házimunka tervező 
(63. oldal)

Időtartam:
 50 perc

A nap szava: 
 Felelősségek

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy miért 
fontos otthon segíteni
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16. feladat MIÉRT FONTOS, HOGY SEGÍTSÜNK OTTHON   „Így csinálom” dal

Így segítek az anyunak,
Segítek anyunak!

(Ennél a résznél a gyerekek valamilyen tevékenységre utaló mozdulatot tesznek,  
ahogy segíteni szoktak otthon, pl.keverik a levest, így keverő mozdulatokat tesznek a kezükkel.)

így segítek az anyunak,
Egész nap!
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16. feladat MIÉRT FONTOS, HOGY SEGÍTSÜNK OTTHON  Heti házimunka tervező

O

MUNKA- 
LAP

63A családom és én: Vigyázni azokra, akiket szeretünk
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• Segítsünk a 
gyerekeknek, hogy 
megfelelő rajzokat 
készítsenek ide.

• Hétfő • Kedd • Szerda • Csütörtök • Péntek • Szombat • Vasárnap

• TAKARÍ- 
TANI

• MEGETETNI 
A HÁZI- 

ÁLLATOKAT

• LEVINNI  
A SZEMETET

• PORT 
TÖRÖLNI

• ELTENNI 
A TISZTA 
RUHÁKAT

RÉSZ2.





16. feladat MIÉRT FONTOS, HOGY SEGÍTSÜNK OTTHON  Aflatoun a barátaival tölti az idejét

Gyönyörű, napsütéses reggel van. Aflatoun ko- 
rán kel, mert szereti, ha sok időt tölthet a család- 
jával és a barátaival. Még akkor is, amikor az 
idő szürke és hideg, ő korán kel. Segít az anyu-
kájának és az apukájának reggelit készíteni. 
Ezután Aflatoun a játszótérre készül, hogy talál-
kozzon a barátaival.

– Mostál fogat? – kérdezi az anyukája, miközben 
segít felvennie a nadrágját és a cipőjét.
– Igen, anyu! Mostam! – Mosolyog büszkén. 
Aflatoun szeret egyedül elvégezni dolgokat.

Ezután Aflatoun a szüleivel kimegy a játszótérre, 
hogy találkozzon a barátaival. Anna, Misi, Tomi 
és Sára már játszanak a füvön, és integetni kez
denek Aflatounnak, amikor meglátják őt.
– Szia, Aflatoun! Játsszunk együtt! – mondja 
Sára. 
– Miért jöttél ilyen későn? Mit csináltál? – kér-
dezi Tomi.
– Segítettem anyának és apának reggelit készí-  
teni a testvéremnek és nekem. Megterítettem, és 
utána segítettem elrakni az edényeket.

Aflatoun együtt játszik a barátaival. 
Bújócskáznak és fogócskáznak, majd kitalálnak 
egy új játékot. Történeteket mondanak egymás-
nak. Szeretnek együtt új dolgokat felfedezni. 
Aflatoun és a barátai nagyon kíváncsiak! Afla-
toun egy nagy hangyabolyt talál közel egy 
bokorhoz. Aflatoun és a barátai egy rövid 
időt tölt a hangyák szemlélésével. A han gyák 
táplálékot keresnek. Hosszú sorokba rende ződ-
nek, és mindannyian cipelik haza az élelmet. 
– Milyen szorgalmasak! – gondolja Aflatoun.

– Ideje hazamenni – mondja Aflatoun.
– Igen, késő van már, és anya azt mondta, hogy 
legyek otthon ebédre – mondja Anna.
– Veled tartok, mehetünk együtt egy kicsit.
– Ugyan már! Még korán van hazamenni! Játsz-
szunk még egy kicsit! – mondja Tomi.

De Aflatoun és Anna tudják, hogy mindennek 
meg van a maga ideje: megvan az ideje a játék
nak, a tanulásnak, és megvan az ideje annak 
is, hogy segítsünk otthon. Mindig hallgatni kell 
arra, amit anya és apa mond.
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16. feladat MIÉRT FONTOS, HOGY SEGÍTSÜNK OTTHON  Aflatoun a barátaival tölti az idejét

– Köszi, Tomi, de tényleg haza kell mennünk. 
Anya készíti az ebédet, és jó lenne segíteni neki 
egy kicsit, megteríteni az asztalt. Nagyon jó volt 
játszani, de már ideje hazamenni.

Azon a különleges napon Anna meghívta Afla-
tount hozzájuk ebédre, hogy Anna családjával 
közösen ebédeljenek. Aflatoun nagyon örül, 
hogy a barátjával lehet. Aflatoun elmegy hoz- 
zá juk, és találkozik Anna családjával. Afla toun 
látja, hogy minden családtag segít a házi mun-
kában.

Anna anyukája megkéri őket, hogy vegyenek 
vacsorára kenyeret. Aflatoun és Anna elmen-
nek a közeli boltba. A boltban nagyon sok 
finomságot látnak. Van egy jégkrémet ábrá zoló 
plakát is. Aflatoun és Anna megnézik a jég-
krémet, nagyon szeretnének venni, de helyette 
megveszik a kenyeret. A vacsorához kenyérre 
van szükségük.

Amikor hazaérnek, Anna megterít, a testvérei 
pedig elpakolnak. Elmondják Aflatounnak, hogy 

ez a gyerekek dolga étkezés előtt, így segítenek 
a szüleiknek rendben tartani a házat. Még 
vacsora után is mindenkinek megvan a maga 
feladata. Aflatoun örül, hogy láthatja, hogy a 
család tagjai hogyan segítenek egymásnak.

Hamarosan itt az idő ágyba menni. Mielőtt 
Afla toun elindul, Anna elmondja, milyen hálás 
ezért a különleges napért, amit együtt tölthettek. 
Aflatoun is nagyon örül, hogy a barátjával 
lehetett. Holnap talán újabb kalandban lesz 
része. Szerintetek hová megy legközelebb?
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16. feladat MIÉRT FONTOS, HOGY SEGÍTSÜNK OTTHON  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves ________________!

Az Aflatoun program során most arról tanulunk, hogy miért fontos otthon segíteni. 
Egy kis házimunkával megtaníthatja gyermekének, hogy hogyan legyen még 
felelősségteljesebb, és segíthet neki, hogy értékelje a felelősségét mind otthon, 
mind a családon kívül, a nagyvilágban.
Nagyszerű lenne, ha tudna segíteni gyermekének a Heti házimunka tervező elké
szítésében, és támogatná, hogy elvégezze feladatait. Segítsen neki kiválasztani, 
hogy melyik házimunkában szeretne segíteni. Rajzolja le a feladatot a bal szélső 
oszlopba, és ikszelje be, hogy a hét melyik napján felelős gyermeke azért a fel
adatért. Az alábbi minta segíthet elkészíteni az Önök tervezőjét.

Köszönettel, 
 
 _______________________

Kedves ________________!

Az Aflatoun program során most arról tanulunk, hogy miért fontos otthon segíteni. 
Egy kis házimunkával megtaníthatja gyermekének, hogy hogyan legyen még 
felelősségteljesebb, és segíthet neki, hogy értékelje a felelősségét mind otthon, 
mind a családon kívül, a nagyvilágban.
Nagyszerű lenne, ha tudna segíteni gyermekének a Heti házimunka tervező elké
szítésében, és támogatná, hogy elvégezze feladatait. Segítsen neki kiválasztani, 
hogy melyik házimunkában szeretne segíteni. Rajzolja le a feladatot a bal szélső 
oszlopba, és ikszelje be, hogy a hét melyik napján felelős gyermeke azért a fel
adatért. Az alábbi minta segíthet elkészíteni az Önök tervezőjét.

Köszönettel, 
 
 _______________________

Kedves ________________!

Az Aflatoun program során most arról tanulunk, hogy miért fontos otthon segíteni. 
Egy kis házimunkával megtaníthatja gyermekének, hogy hogyan legyen még 
felelősségteljesebb, és segíthet neki, hogy értékelje a felelősségét mind otthon, 
mind a családon kívül, a nagyvilágban.
Nagyszerű lenne, ha tudna segíteni gyermekének a Heti házimunka tervező elké
szítésében, és támogatná, hogy elvégezze feladatait. Segítsen neki kiválasztani, 
hogy melyik házimunkában szeretne segíteni. Rajzolja le a feladatot a bal szélső 
oszlopba, és ikszelje be, hogy a hét melyik napján felelős gyermeke azért a fel
adatért. Az alábbi minta segíthet elkészíteni az Önök tervezőjét.

Köszönettel, 
 
 _______________________

Kedves ________________!

Az Aflatoun program során most arról tanulunk, hogy miért fontos otthon segíteni. 
Egy kis házimunkával megtaníthatja gyermekének, hogy hogyan legyen még 
felelősségteljesebb, és segíthet neki, hogy értékelje a felelősségét mind otthon, 
mind a családon kívül, a nagyvilágban.
Nagyszerű lenne, ha tudna segíteni gyermekének a Heti házimunka tervező elké
szítésében, és támogatná, hogy elvégezze feladatait. Segítsen neki kiválasztani, 
hogy melyik házimunkában szeretne segíteni. Rajzolja le a feladatot a bal szélső 
oszlopba, és ikszelje be, hogy a hét melyik napján felelős gyermeke azért a fel
adatért. Az alábbi minta segíthet elkészíteni az Önök tervezőjét.

Köszönettel, 
 
 _______________________
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ez a feladat megvalósítható kisebb és nagyobb gyerekekkel is, de elképzel-

hető, hogy adaptálni kell az anyanyelvünkre és további magyarázatra lehet 
szükség a megfelelő életkorban vagy fejlődési szakaszban.

• Az Egy világ a gyermekekért nagyon egyszerű történet, ami a jogokat mutatja 
be képek segítségével, és egyszerű példákon keresztül magyarázza ezeket 
a jogokat. Használjuk őket arra, hogy segítsük a beszélgetést a gyermekek 
jogairól.

• A jogok fogalma nagyon fontos és egyben bonyolult. Ha van rá lehetőségünk, 
nyújtsuk meg a feladatot, akár több napra is, és minden foglalkozáson egy 
speciális jogra koncentráljunk. Több feladatot találhatunk a témához kap cso-
lódóan az Eszközök sarokban, a 197. oldalon.

• Megkérhetjük a gyerekeket, hogy vigyék haza magukkal a Közös Családi fela-
datot (lásd 92.o.).

BEVEZETÉS:  (20 PERC)
1.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ma egy új szót fognak megismerni: „jogok”: 

Tudja valaki, hogy mit jelentenek a jogok?
2.  Bátorítsuk őket, hogy mondják el az ötleteiket. Mondjuk el nekik, hogy a mai 

feladat során még többet megtudnak majd a jogokról.
3.  Helyezzük el a vidám és a szomorú arcot a terem két szemben lévő oldalára.
4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek a terem közepére, és mondjuk el, hogy 

különböző képeket fognak látni gyerekekről és családokról.
5.  Mutassuk meg az első két illusztrációt az Egy világ a gyerekekért című rész-

ből: Mit láttok a képen? Boldog vagy szomorú ez a gyerek?
6.  Vonjuk be a gyerekeket egy beszélgetésbe az első két illusztrációról. Hangsú-

lyozzuk, hogy néhány képen örömteli szituációkat láthatnak, ahol a gyerekek 
boldogok, míg más képeken a gyerekek szomorú helyzetben vannak és nem 
boldogok.

7.  Kérjük meg őket, hogy ha örömteli helyzetet látnak, akkor menjenek a mosoly-
gó archoz, ha szomorút, akkor pedig a szomorú archoz.

8.  Egyszerre csak egy képet mutassunk meg, és hagyjuk, hogy a mosolygó vagy 
a szomorú arcot kiválasztva odasétáljanak hozzá.

9.  Amikor csak felmutatunk egy képet, hagyjuk, hogy a gyerekek reflektáljanak rá, 
és megbeszéljék, mit látnak. Amikor olyan képet mutatunk fel, amelyen a gyer-
meket megfosztották valamilyen jogától (szomorú helyzet), kérdezzük meg: 
Szerintetek miért szomorúak ezek a gyerekek? Hogyan lehetne jobbá 
tenni ezt a jelenetet?

10.  Amikor olyan képet mutatunk fel, amelyen a gyerekek jogai érvényesülnek 
(örömteli helyzet), kérdezzük meg: Szerintetek miért boldogok ezek a gye-
rekek?

TANULÁS:   (20 PERC)
1.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ezek a boldog képek nagyon fontos dolgokat 

mutatnak be, amit jogoknak nevezünk. Magyarázzuk el, hogy a jogok nagyon 
különlegesek, és mindannyiunknak szükségünk van rájuk az életben. A gyere-
keknek is vannak jogaik. A gyerekek jogai arra irányulnak, hogy egészségesen 
élhessenek, és megfelelő módon bánjanak velük.

2.  Hangsúlyozzuk, hogy a világon minden gyermeknek ugyanezek a jogai, füg get- 
 lenül attól, hogy hány évesek és hol élnek. Minden gyereknek szüksége van 
arra, hogy szeressék, hogy biztonságban legyen, hogy iskolába járjon, egész- 
séges legyen, játsszon, legyen neve, megóvják, és békében nőjön fel. Kér-
dezzük meg a gyerekektől: Mi történne akkor, ha nem kapnátok enni? Mi 
történne, ha nem tudnátok iskolába járni? Mi történne, ha nem védenének 
meg titeket a veszélyektől vagy a rémisztő dolgoktól? (Választhatjuk, hogy 
nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, ha nem szeretnénk, vagy úgy érezzük, 
hogy nem lenne megfelelő ebben a csoportban.)

3.  Üljenek körbe a gyerekek, és mutassuk meg nekik a vidám helyzeteket ábrá-
zoló képeket az Egy világ a gyerekekért című részből. Ez alkalommal olvas-
suk fel képek feliratait, és magyarázzuk el, hogy melyik jognak felelnek meg. 
Kérdezzük a gyerekeket még egyszer: Miért boldogok ezek a gyerekek?

4.  Hangsúlyozzuk, hogy a gyerekek a képen azért boldogok, mert van ételük, jár- 
hatnak iskolába, van otthonuk, van családjuk, stb.

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Rajzoljunk együtt! Mindenki rajzolja le a kedvenc jogát. Adjunk mindegyik gye-

rek nek papírt, tollat/színes ceruzát.
2.  Bátorítsuk őket, hogy tanulmányozzák az Egy világ a gyerekekért című tör-

ténet képeit és válasszák ki a kedvenc jogukat. Adjunk útmutatást nekik a 
választásuk során: Melyik számotokra a legfontosabb?

3.  Ha kiválasztották a kedvencüket, rajzolják le.
4.  Adjunk nekik erre egy kis időt, majd kérjük meg őket, hogy mutassák meg a 

rajzot mindenkinek és mondják el, miért ez a kedvenc joguk. Amikor mindenki 
megmutatta a rajzát, tegyük ki a képeket a falra, és mondjuk el nekik, hogy ez 
segít abban, hogy ne felejtsék el a jogaikat.  

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Érzelmi
 Szociális

Szükséges eszközök:
 Mosolygó arc rajza
 Szomorú arc rajza
 Történet: Egy világ a 
gyerekekért (Lásd 71.o.)

 Másolatok az „Egy világ a  
gyerekekért” című történet 
képeiről

 Nagy méretű üres papír 
(minden gyereknek 1 db) 

 Tollak, színes ceruzák
 Ragasztó

Időtartam:
 55 perc

A nap szava: 
 Jogok

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy vannak 
jogaik és kötelezettségeik

 Felismerik, hogy a jogok 
kapcsolatban vannak 
a gyerekek és felnőttek 
jóllétével

 Kifejezik, hogyan szeret- 
nék megváltoztatni a 
világot, hogy igazságo- 
sabb legyen
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    
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Minden gyereknek joga van 
megfelelő mennyiségű élelemhez 
és tiszta vízhez, hogy egészséges 
maradjon.
(24. CIKKELY) 

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

De néha nincs elég étel  
és nincs tiszta víz.

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

Minden gyereknek kell, hogy  
legyen otthona és gondoskodó, 
szerető családja.
(18. CIKKELY) 

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

De vannak gyerekek, akiknek  
nincs otthonuk vagy családjuk.

RÉSZ2.



• A World for Children
• Ilustration #5

• ISKOLA



79A családom és én: Vigyázni azokra, akiket szeretünk
4. Modul    A családomnak és nekem jogaink és felelősségeink vannak

17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

Minden gyereknek játszania kell  
és iskolába kell mennie azért, hogy 
tanuljon és fejlődjön.

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

De néha nincs elég iskola, könyv, 
tanszer és tanár.

Vannak olyan gyerekek, akik  
e helyett keményen dolgoznak.

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

Minden gyereknek békében,  
és erőszaktól mentesen kell élnie.
(VÉDELEMHEZ ÉS SZABADSÁGHOZ VALÓ JOG,  
38. CIKKELY) ) 

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

De néhol háború van,  
és történnek katasztrófák.

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

Minden gyereket meg kell  
hallgatni, és lehetőséget kell neki 
adni, hogy szabadon kifejezze  
a véleményét és az érzéseit.
(12. CIKKELY) 

RÉSZ2.
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17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    

De néha nem hallgatják meg őket. 
Néha nem szabadok. 

RÉSZ2.



17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    
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Mindenkinek, idősnek és fiatalnak, 
segítenie kell egymást, hogy így 
biztosítsuk, hogy országunkban 
minden gyerek megkapja, amire 
szüksége van.



17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Egy világ a gyerekekért    
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Akkor lesz boldog és csodálatos  
a földünk, ha megpróbáljuk  
olyanná változtatni, hogy 
megfeleljen a gyerekeknek.

RÉSZ2.



Kedves _________________!

Ma egy új fogalmat vizsgáltunk meg a gyerekekkel, a „jogok” fogalmát. Ez egy nagyon 
fontos fogalom. Megtanultuk, hogy azzal hogy ismerjük a jogainkat, meg tudjuk változtatni 
a világot.
Nagyszerű lenne, ha ezeket a fogalmakat meg tudná erősíteni gyermekében. Hogyan? 
Úgy, hogy megkérdezi gyermekét, hogy mit csinált a mai Aflatoun foglalkozás során és 
bátorítja, hogy mesélje el Önnek, hogy miről beszélgettek közösen a gyerekek. Kérdezze 
meg gyermekét, mik azok a jogok, és hogyan tudnak változást előidézni a világban.
Ha lehetséges, gondolják végig közösen, hogy milyen joga van a gyermekének otthon 
(például, joga van ahhoz, hogy Ön megvédje, joga van a biztonsághoz) és milyen kötele
zettsége van. (Legalább egyet említsenek meg mindegyikből.)
Segítsen gyermekének lerajzolni ezeket, és emlékeztesse, hogy hozza magával a rajzot az 
óvodába, ahol következő foglalkozáson meg tudja mutatni a csoport többi tagjának.

Köszönettel, 

_______________________

Kedves _________________!

Ma egy új fogalmat vizsgáltunk meg a gyerekekkel, a „jogok” fogalmát. Ez egy nagyon 
fontos fogalom. Megtanultuk, hogy azzal hogy ismerjük a jogainkat, meg tudjuk változtatni 
a világot.
Nagyszerű lenne, ha ezeket a fogalmakat meg tudná erősíteni gyermekében. Hogyan? 
Úgy, hogy megkérdezi gyermekét, hogy mit csinált a mai Aflatoun foglalkozás során és 
bátorítja, hogy mesélje el Önnek, hogy miről beszélgettek közösen a gyerekek. Kérdezze 
meg gyermekét, mik azok a jogok, és hogyan tudnak változást előidézni a világban.
Ha lehetséges, gondolják végig közösen, hogy milyen joga van a gyermekének otthon 
(például, joga van ahhoz, hogy Ön megvédje, joga van a biztonsághoz) és milyen kötele
zettsége van. (Legalább egyet említsenek meg mindegyikből.)
Segítsen gyermekének lerajzolni ezeket, és emlékeztesse, hogy hozza magával a rajzot az 
óvodába, ahol következő foglalkozáson meg tudja mutatni a csoport többi tagjának.

Köszönettel, 

_______________________

Kedves _________________!

Ma egy új fogalmat vizsgáltunk meg a gyerekekkel, a „jogok” fogalmát. Ez egy nagyon 
fontos fogalom. Megtanultuk, hogy azzal hogy ismerjük a jogainkat, meg tudjuk változtatni 
a világot.
Nagyszerű lenne, ha ezeket a fogalmakat meg tudná erősíteni gyermekében. Hogyan? 
Úgy, hogy megkérdezi gyermekét, hogy mit csinált a mai Aflatoun foglalkozás során és 
bátorítja, hogy mesélje el Önnek, hogy miről beszélgettek közösen a gyerekek. Kérdezze 
meg gyermekét, mik azok a jogok, és hogyan tudnak változást előidézni a világban.
Ha lehetséges, gondolják végig közösen, hogy milyen joga van a gyermekének otthon 
(például, joga van ahhoz, hogy Ön megvédje, joga van a biztonsághoz) és milyen kötele
zettsége van. (Legalább egyet említsenek meg mindegyikből.)
Segítsen gyermekének lerajzolni ezeket, és emlékeztesse, hogy hozza magával a rajzot az 
óvodába, ahol következő foglalkozáson meg tudja mutatni a csoport többi tagjának.

Köszönettel, 

_______________________

MUNKA-
LAP17. feladat EGY VILÁG A GYEREKEKÉRT  Levél a szülőknek/gondviselőknek

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Kérjük meg a gyerekeket, hogy meséljék el otthon a családjuknak, hogy mit tanul-
tak meg, és beszéljék meg. Elmondhatják, hogy a gyerekek jogairól tanultak, és 
arról, hogyan változtassuk meg a világot. Kérjük meg őket, hogy a szüleikkel/gond - 
viselőikkel közösen nevezzenek meg egy jogot és egy felelősséget, ami rájuk vonat- 
kozik otthon. Készíts elő egy levelet a szülőknek/gondviselőknek az alábbi sablon 
alapján. Legyen a levél személyre szabott! Megkérhetjük a gyerekeket, hogy segít- 
senek ebben.
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18. feladat JOGAINK, FELELŐSSÉGEINK

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A kezdő feladatnál segítség lehet, ha bevonsz még önkénteseket, más facili-

tátorokat vagy szülőket, hogy segítsék a gyerekeket feladataik közben.
• Ötlet: Ha pontosan meghatározott teendő- vagy felelősségi körök vannak kü-

lön böző lehetőségekkel, melyek beépülnek a struktúrába, ez képessé teszi a 
gyerekeket arra, hogy függetlenek legyenek és meghozzák a saját döntéseiket.

BEVEZETÉS: (20 PERC)
1.  Ha a legutóbbi alkalommal a gyerekek megkapták a Közös Családi feladatot, 

kezdjük a foglalkozást azzal, hogy megmutatják egymásnak a rajzokat, ame-
lyek azt a jogot ábrázolják, amelyet a családjukkal otthon tanulmányoztak.

2.  Idézzük fel az Egy világ a gyerekekért című történetet, és bátorítsuk őket arra, 
hogy vitassák meg, mire emlékeznek a történetből.

3.  Alakítsunk a gyerekekből három-hatfős csoportokat (csoportmérettől füg gően).
4.  Adjunk minden csoportnak egy képet a történetből, és kérjük meg őket, hogy 

ezt ne mutassák meg egymásnak.
5.  Kérjük meg a csoportokat, hogy játsszák el a kapott képen látható jelenetet. 

Segítsünk, hogy minden gyereknek legyen szerepe a jelenetben. Nagy segít-
ség, ha egy-egy szülő vagy önkéntes csatlakozik minden csoporthoz és segít  
a szere pek kiosztásában és a felkészülésben.

6.  Amikor elkészültek, hívjunk ki minden csoportot, hogy adják elő a jelenetet 
mindenki előtt. A többiek találják ki, hogy miről szól az előadás.

7.  Minden jelenetet zárjunk azzal, hogy elmondjuk, melyik jogot ábrázolta a kép. 
Használjuk a képek hátulján található feliratot. pl. élelemhez való jog, oktatás-
hoz való jog stb.

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Mondjuk el, hogy a mai nap szava: felelősség: Tudjátok, hogy mit jelent a 

„felelősség”? Engedjük, hogy a gyerekek elmondják az ötleteiket.
2.  Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mindannyiunknak vannak kötelezettségeink, és 

kérdezzük meg a gyerekeket: Milyen kötelezettségeitek vannak az óvodá-
ban? Mit kell tennünk, hogy tisztán tartsuk a termet? Mit kell tennünk, 
hogy ne bosszantsuk fel a barátainkat? Mik az otthoni kötelezettségeink?

3.  Helyezzük el az iskola ábráját a terem egyik sarkában, a másikban az otthonét, 
egy harmadikban pedig egy nyilvános helyét.

4.  Mondjuk el, hogy felsorolunk olyan kötelezettségeket, amelyek a gyerekekre 
vonatkoznak az óvodában, otthon vagy nyilvános helyeken. Kérjük meg őket, 
hogy ugorjanak vagy fussanak ahhoz a helyhez, amelyről úgy gondolják, hogy 
ahhoz tartozik az adott kötelezettség.

Foglalkozások:
 Beltéri
 Facilitáror-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlesztési területek:
 Kognitív
 Érzelmi
 Szociális

Szükséges eszközök: 
 Másolatok az Egy világ a 
gyerekekért című történet 
illusztrációiról (Lásd 71 o.)

 Rajz egy iskoláról
 Rajz egy otthonról
 Egy nyilvános hely rajza 
(épület, vagy tér)

 Papírlapok (minden gye- 
reknek vagy minden 3-6 
fős csoportnak 1 db lap)

 Tollak, színesek
További feladathoz
 Egy nagy papírlap vagy 
karton, kisebb papír dara-
bok (körülbelül A6-os 
méretű)

 Tollak/színesek
 Ragasztó (csak a További 
feladathoz) 

Időtartam:
55 perc

A nap szava: 
 Felelősség

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Jogokról és kötelezettsé- 
gekről való fogalma meg- 
erősödik

 Megértik, hogy mindenki- 
nek vannak jogaik és 
kötelezettségeik
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5.  Soroljunk fel néhányat a következők közül. Bátran alakítsuk át, vagy tehetünk 
is hozzájuk még:

•  Otthon: megágyazni, segíteni a főzésben, meglocsolni a virágokat, 
meg teríteni az asztalt, segíteni a mosogatásban.

•  Óvodában: tisztán tartani a termet, vigyázni az óvodai berendezésekre, 
eszközökre, játékokra, hallgatni az óvónénire.

•  Nyilvános helyeken: nem dobjuk a földre a szemetet, vigyázunk a köz - 
tulajdonra, mint például a padokra, stb., figyelembe vesszük a jelző- 
lámpák és táblák jelzéseit, segítünk az időseknek a közlekedésben

6.  Adjunk elég időt a gyerekeknek, hogy odaérjenek a kiválasztott sarokba és 
ösztönözzük őket, hogy vitassák meg a választásukat: Miért otthonhoz/óvo-
dához/nyilvános helyhez kötődő ez a felelősség? Kinek van más ötlete?

7.  Ne feledjük, hogy néhány esetben több jó válasz is lehetséges.

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Kiknek vannak még kötelezettségeik? Emlékeztessük a gyerekeket a Baba  

a kosárban című történetre (12. feladat, 33. oldal), és vitassuk meg: Mit tesz-
nek a szülők/gondviselők azért, hogy gondotokat viseljék?

2.  Vezessük rá őket, hogy gondolják végig, mi történne, ha a szülők/gondviselők 
többé nem gondoskodnának gyermekeikről. Hangsúlyozzuk, hogy ahogy min- 
denkinek vannak jogai, vannak kötelezettségei is. Mutassunk rá, hogy a köte-
lezettségek nagyon fontosak, és elvárják tőlünk, hogy teljesítsük őket, és ezzel 
másokat boldoggá teszünk. Emeljük ki, hogy ne várjuk meg, amíg emlékeztet-
nek minket a felelősségeinkre, csak egyszerűen teljesítsük őket.

3.  Adjunk a gyerekeknek papírt, tollakat vagy színes ceruzákat, és kérdezzük 
meg: Milyen kötelezettségeitek vannak a barátaitok felé?

4.  Kérjük meg őket, hogy rajzolják le a legjobb barátjukat, és gondolják végig, 
milyen kötelezettségeik vannak felé.

További feladat:
5.  Ötleteljünk a gyerekekkel a lehetséges otthoni és óvodai kötelezettségekről: 

Miért vagyunk felelősek az óvodában?
6.  Bátorítsuk őket, hogy azonosítsanak be feladatokat és rendeljenek hozzá fele-

lősségeket. Majd adjunk nekik egy kis darab papírt és kérjük meg őket, hogy 
rajzolják le kötelezettségeiket – egyénileg, párban vagy csoportosan, a csoport 
létszámától függően.

7.  Terítsünk ki egy nagy papírt és gyűjtsük össze a gyerekek rajzait. Együtt he-
lyez zünk el minden felelősséget a nagyobb lapon, így összeállítva a Csoport 
felelősségeinek listáját (lásd a 94. oldalon található mintát). Ha elkészültünk, 
írjuk a felelős csoport (vagy gyermek nevét) az egyes feladatokhoz.

RÉSZ2.



MUNKA-
LAP18. feladat JOGAINK, KÖTELEZETTSÉGEINK  Kötelezettségek listája a csoportban sablon

• TÁBLÁK, KRÉTA • MARI

• RADÍROK                   • JÓZSI

• HULLADÉK

• SORVEZETŐ

• ÁLLATOKRÓL 
GONDOSKODIK

• VILÁGÍTÁS

• 
• 

• IRODAI ÜZENETEK

• SZÁMÍTÓGÉP

• PAPÍROK

• NÖVÉNYEK

O O
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A BARÁTAIM ÉS ÉN:  
Segíteni egymásnak 3



 

Ez a rész felfedezi a barátság fontosságát: mit adnak nekünk a barátok és mi mit tudunk adni nekik.
Beszél továbbá a barátaink és köztünk levő hasonlóságokról is, és arról, hogyan tiszteljük és értékeljük a körülöttünk levő embereket.

Ebben a részben a gyerekek még jobban felfedezik egyediségüket és elkezdik azonosítani adottságaikat, tehetségeiket és érdeklődési köreiket. A gyerekek 
különbözőségéről, az etnikai és társadalmi sokféleségről és a fogyatékosságról is tanulnak a gyerekek, valamint arról, hogyan alakítsanak ki egy szeretetteljes és 
befogadó környezetet.

3 A BARÁTAIM ÉS ÉN: 
Segíteni egymásnak 

 
MODULOK TANULÁSI CÉLOK TANULÁSI EREDMÉNYEK TANTERVI FELADAT STÁTUSZ TÖRTÉNET/DAL SZABADTÉRI 

FELADAT

5. Sok mindent 
megteszünk 
egymásért

Pozitív viselkedés 
kialakítása a korom
beliekkel

Szociális készségek kialakítása az 
egykorúakkal és a barátság értékének, 
megbecsülésének kimutatása

19: Az oroszlán és az egér 
története Ajánlott

Történet: Az orosz
lán és az egér
Dal: Így csinál a…

20: Különböző és egyedi Ajánlott

6. A tehetségem 
és az álmaim 
különlegessé 
tesznek

A különbségek meg  
b e csülése, megértése és 
értékelése (faji, képes
ségbeli, vallási stb.)

A gyerekek és barátaik adottságainak, 
és érdeklődési köreinek felismerése, 
tudatosítása

21: A nyúl és a teknős meséje Ajánlott
Történet: A nyúl 
és a teknős
Dal: Hol van a…

Önbizalom kialakítása Egy egyszerű terv elkészítése a cél  
elérése érdekében

22: Kívánság a hullócsillag  
alatt Ajánlott

23: Ki Mit Tud? Elengedhetetlen Beltéri és 
kültéri



19. feladat AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR TÖRTÉNETE

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-párok

Fejlődési területek:
 Fizikai 
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Mese: Az oroszlán és  
az egér története (Lásd: 
97. o.)

 Dal: Így csinálom (Lásd 
62. o.)

 Üres papírlapok (minden 
gyereknek 1 db lap)

 Tollak és színesek

Időtartam:
50 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Még több ismeretre tesznek 
szert a barátságról, és meg- 
határozzák, hogy mit tesznek 
egymásért a barátok

 Megtanulják értékelni a bará- 
tokat, és megtanulják, milyen 
is a jó barát

 Megértik, hogy fontos a  
barátoknak segíteni és  
törődni velük

95A barátaim és én: Segíteni egymásnak
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• A barátok játsszanak egymással
• A barátok megütik egymást
• A barátok felvidítanak, amikor szomorú vagy
• A barátok segítenek neked megtenni olyan dolgokat, amiket nem 

kellene

ÖTLETLÁDA:
Jó ötlet, ha engedjük a gyerekeknek megvitatni és elmagyarázni, 
hogy mire gondolnak. Minden állítás után hagyjunk időt a válaszra 
és ösztönözzük a további vizsgálódást a következő kérdésekkel: 
Miért gondolod ezt? Kinek van más ötlete?

 
 

4.  Készítsünk közösen egy „A legjobb barátom/barátaim és én” naplóoldalt. Min-
den gyereknek adjunk egy darab papírt, és bátorítsuk, hogy rajzolja le legjobb 
barátját/barátait.

5.  Segítsünk felírni a nevüket vagy jelüket a rajzukra és kérjük meg őket, hogy 
helyezzék el Aflatoun Utazóládájukban.

VISSZAJELZÉS:  (10 PERC)
1.  Játsszunk valami mást! Kérjük meg a gyerekeket, mondjanak példát arra, hogy 

mit csinálnának Aflatoun barátjukkal. Emlékeztessük őket arra, hogy Aflatoun 
barátjuk jó, törődik velük, szeret velük játszani és új dolgokat felfedezni.

2.  Most pedig bátorítsuk a gyerekeket, hogy játsszák el az alábbi tevékenységeket:
• Sétálnak a barátaikkal
• Segítenek a barátjuknak felállni a földről
• Segítenek a barátjuknak kihúzni a földből egy nagy répát

Kevesebb feladat:
 Tanítsuk meg a gyerekeknek az Így csinálom dalt (62. o.). Variáljuk a szöveget 

attól függően, hogy a gyerekek miket említettek meg a Visszajelzés során: 
„Így játszom a barátommal, játszom a barátommal, játszom a barátommal” 
Mutogassák el, hogy hogyan játszanak a barátjukkal. Pl. összeütik egymással 
a tenyerüket, majd tapsolnak, újra összeütik a tenyerüket, „Így játszom a bará- 
tommal egész nap”. További javaslatok: „osztozunk a játékon”, „felvidítjuk egy- 
mást” (vicces arccal), „futkározunk együtt”, „nevetgélünk együtt”, stb.

További feladat:
3.  Dolgozzanak párban a gyerekek. Bátorítsuk őket, hogy mondják el, hogy mit 

szeretnének barátjukkal, Aflatounnal csinálni.
4.  Segítsünk a gyerekeknek eljátszani a jeleneteket, egyikük legyen Aflatoun.  

A többiek kitalálhatják, mit mutattak: Mit láttatok? Miért gondoljátok így?

RÉSZ3.

KEZDÉS: (20 PERC)
1.  Gyűjtsük magunk köré a gyerekeket, hogy láthassák a mese képeit, az orosz-

lánt és az egeret.
2.  Kreatív módszerek a mese bemutatására: engedjük a gyerekeknek, hogy utá-

nozzák, mit csinál, vagy hogyan beszél az oroszlán és az egér. Vagy kérdezzük 
meg: Láttatok már oroszlánt? Hol él az oroszlán? És az egér? Tudjátok, 
hogy milyen hangja van az oroszlánnak? És az egérnek?

3.  Olvassuk fel a gyerekeknek Az oroszlán és az egér történetét. 
 

ÖTLETLÁDA:
A meseolvasás egyszerű és erőteljes eszköz arra, hogy hang-
súlyozzunk egy fogalmat vagy egy eszmét. Bár a mesemondás 
egyszerű, mégis szükséges hozzá olyan készség, amely még 
élvezetesebbé teszi. Íme, néhány hasznos ötlet:
•  Vonjuk be a gyerekeket a történetbe: kérjük meg őket, hogy játsz-

szák el egy részét vagy javasoljanak másfajta befejezést, stb.
•  Folyamodjunk a gyerekek öt érzékéhez
•  Alakítsuk át a történetet úgy, hogy a gyerekek számára fontos 

eseményre és helyzetre fókuszáljon
•  Felolvasás közben használjuk a testbeszédet és arckifejezésünket, 

hangszínünk legyen változó
Ez csak néhány ötlet a mesemondáshoz. Létezik még sok egyéb 
módszer is, amelyekkel a mesét lebilincselővé tehetjük! 

4.  A felolvasás után járjuk körbe együtt a barátság témakörét: Elsőre könnyen 
összebarátkozott az oroszlán és az egér? Hogyan lettek végül barátok? 
Mit tesznek meg egymásért a barátok? Te megteszed mindezeket a bará
taidért? Mit teszel a barátaiddal?

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent a barátság. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy 

most felolvasunk néhány állítást arról, amit a jó barátok megtehetnek.
2.  Kérjük meg őket, hogy üvöltsenek, mint az oroszlán, ha úgy gondolják, hogy 

igaz, amit mondunk, és cincogjanak, mint egy egér, ha nincs igazunk.
3.  Íme, néhány példa, amik mellett bátran találjunk ki újakat is! Olvassuk fel egy-

más után az állításokat, és adjunk a gyerekeknek időt a válaszadásra: 
• A barátok megosztják a dolgaikat
• A barátok nem segítenek egymásnak





19. feladat AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR TÖRTÉNETE  Az oroszlán és az egér története

Egy napsütéses délelőtt a kisegér a barátaival játszott 
egy nagy majomkenyérfánál a szavannán. Szaladgál-
tak a fa körül, elbújtak az odvaiban és fel-leugráltak az 
ágairól.

A fa alatt csendben az Oroszlán aludt, a Vadállatok 
Királya, élvezve az árnyékot.
– Biztos vagyok benne, hogy nem mersz közel menni  
ahhoz a nagy oroszlánhoz! – mondta a kisegérnek az 
egyik egér.

– Biztos, hogy merek! Elég bátor vagyok és nem félek  
az oroszlántól! – válaszolta.
– Nos, ha olyan bátor vagy, miért nem mész közelebb 
hozzá? – kérdezte a másik egér.

Az egér elmosolyodott, és az oroszlánra nézett. Úgy 
gondolta, hogy oda tud szaladni hozzá, és aztán gyor-
san vissza.
Vett egy mély lélegzetet, és odarohant az oroszlánhoz, 
nagyon vigyázva, hogy meg ne érintse, vagy fel ne éb-
ressze. Majd visszaszaladt a barátaihoz.

Amikor visszaért, azt mondta az egyik egér: – Ó, ez túl 
könnyű volt! – Közben a kisegér nagyon lihegett, mert 
gyorsan futott, és mert rémült is volt. – Ezt bárki meg 

tudja csinálni! – cukkolta egy másik egér. – De meg 
mernéd érinteni az oroszlán farkát?

Egérke kezdett megrémülni, de túlságosan büszke volt 
ahhoz, hogy engedjen, ezért elfogadta a kihívást. Az 
oroszlánra nézett, vett még egy mély levegőt, és az 
orosz lán farkához rohant. Megérintette, és olyan gyor-
san fordult vissza, ahogy csak tudott. Az oroszlán olyan 
mélyen aludt, hogy meg se moccant, csak a farkával 
csapott egyet, mintha egy legyet hessegetne odébb.

– Rendben, rendben – mondta ez egér barátja. – Elisme-
rem, hogy sokkal bátrabb, vagy mint amilyennek gon-
doltalak. De lássuk, hogy elég bátor vagy-e ahhoz, hogy 
felszaladj az oroszlán hátán az orráig, kihúzd egy szál 
bajszát, és vissza gyere!
A kisegér nagyon megijedt, de úgy tűnt, olyan mélyen 
alszik az oroszlán, hogy úgy gondolta, meg tudja csinál-
ni anélkül, hogy felébresztené.

Hatalmasat szökkent, felugrott az oroszlán hátára, és 
kezdett szaladni az orra felé. Ám ekkor felébredt az 
oroszlán, elkapta a hátán az egeret és hatalmas man-
csával csapdába ejtette. Kinyitotta a száját, és egy hara-
pással lenyelte volna az egeret, ha az nem kezd el sírni.
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– Bocsáss meg, ó, király! – mondta. – Bocsáss meg ne-
kem ez alkalommal.

– Miért bocsátanék meg? – kérdezte az oroszlán nevetve. 
– Mondj egy okot, hogy miért is ne egyelek meg!
 
– Ha most életben hagysz, azt soha nem felejtem el. Le-
het, hogy egy nap még meg is hálálom neked!
Az oroszlán erre nevetésben tört ki: – Hahahahahaha, 
vicces egér vagy te! – mondta. – El nem tudom képzelni, 
hogy egy olyan kicsi állatka, mint te, meg tudná mente-
ni az életemet cserébe, vagy egyáltalán bármi hasznom 
is lehetne belőled!

Az oroszlánt azonban szórakoztatta az ötlet, hogy egy 
egér képes lenne segíteni neki, és csodálta az egér bátor-
ságát és büszkeségét, ezért úgy döntött, hogy nem eszi 
meg. Felemelte hát a mancsát, és elengedte az egeret.

– Bátor vagy, és kíváncsi vagyok, hogy képes leszel-e 
valaha is megtartani az ígéreted. Elengedlek. Ki tudja, 
lehet, hogy még találkozunk. – Nevetett az egeret ug-
ratva, aki közben már olyan messzire szaladt, amilyen 
messzire csak tudott.

Pár nappal később, miközben az oroszlán egy gazellát 
üldözött, egy olyan csapdába esett, amit a vadászok he-

lyeztek el a fák között. Így hirtelen egy hálóban találta 
magát, egy fán lógva. Minél inkább küzdött, hogy kisza-
badítsa magát, annál inkább belegabalyodott a hálóba.

Az oroszlán csak lógott ott a fán, várva, hogy a vadá-
szok megérkezzenek és megöljék. Miközben könnyezett, 
meglátta a kisegeret.

– Mi történt, ó, király?!

– Barátom! Nézd, milyen szerencsétlen vagyok! Egy ga-
zellát üldöztem és itt végeztem, ebben a hálóban. Nincs 
mit tenni, mint várni a vadászokat, hogy eljöjjenek ér-
tem és megöljenek – sírt az oroszlán.

– Drága oroszlán, ne sírj! Kiszabadítalak! – mondta az 
egér. Gyorsan felszaladt a fára, kirágta a hálót, amely 
fog va tartotta az Állatok királyát, és ezzel kiszabadítot-
ta az oroszlánt.

– Köszönöm, kisegér! mondta az oroszlán a hálóból ki-
ugorva.

Azóta mondják az emberek, hogy láttak egy nagy orosz-
lánt, aki mindig egy kis egeret hordoz a hátán.  

Ti is láttátok őket?

99A barátaim és én: Segíteni egymásnak
5. Modul    Sok mindent megteszünk egymásértRÉSZ3.

19. feladat AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR TÖRTÉNETE   Az oroszlán és az egér története



A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Még többet megtudnak 
a barátságról, és hogy az 
mivel jár

 Tapasztalatot szereznek a 
különbségekről, elfogadják 
a sokszínűséget és 
befogadóvá válnak

20. feladat KÜLÖNBÖZŐ ÉS EGYEDI

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport 
 Facilitátor-párok
 Egyéni

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Nagy ív papír (minden 
csoportnak 1-1 db)

 Tollak és színesek
 Baba vagy báb

Időtartam:
 50 perctől pár napig

FACILITATORI FELKÉSZÜLÉS:
• A feladat során a „Személyiség baba” („Persona doll”) módszert alkal maz-

zuk, hogy segítségével bemutassuk a gyerekeknek a sokszínűség és a be fo - 
  ga dás fogalmát. A „Személyiség baba” egy olyan baba vagy báb, amelyet a 
csoport tagjaként mutatunk be a gyerekeknek. Így a „Személyiség babának” 
állandó neve, neme, nemzetisége, családja van, szeret és nem szeret dol-
go   kat, tapasztalatokkal rendelkezik, és mindezek feltárulnak épp úgy, mint a 
gyerekekéi. Így a gyerekek könnyebben tudnak kapcsolódni és viszonyulni  
a babához.

• A feladat megkezdése előtt dolgozzunk ki egyszerű háttörténetet a babának, 
és határozzuk meg a jellemzőit. Ezek a teljes program során változatlanok 
maradnak.

• Használhatjuk a babát arra, hogy a sokszínűség sajátos aspektusaira fóku szál-
jon, amit a csoporttal meg akarunk vitatni, de lehet, hogy nem lesz szükség rá, 
hogy bemutassuk a csoportban, vagy bonyolult lehet, ha közvetlenül fog-
lal  ko zunk vele. Például, a baba ünnepelhet olyan vallási alkalmakat, amilyet 
más gyerekek nem ünnepelnek meg. Lehet más színű a bőre, származhat 
egy másik országból, beszélhet más nyelvet, vagy eltérő lehet a társadalmi 
helyzete. Vagy ha nincs a csoportban fogyatékos gyermek, mondhatjuk azt, 
hogy a babának kerekesszéke van, és beszélhetünk arról, hogyan használja.

• Több héten keresztül alkalmazhatjuk ezt a módszert. Minden héten olyan új 
szempontból mutathatjuk be a babát, amit a foglalkozásokba be tudunk épí-
teni. Az a lényeg, hogy valóságos és következetes legyen.  
Ezen a linken további ötleteket találhatunk, hogy hogyan alkalmazzuk a 
„Személyiség babát” különbözőségek bemutatására: http://www.teaching-
forchange.org/wp-content/uploads/2012/08/ec_personadolls_english.pdf

KEZDÉS:  (15 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy emlékezzenek vissza arra a feladatra, amely-

ben a nevüket vizsgáltuk meg. (5. feladat: Tudom a nevem, 28. o.) Idézzük 
fel, hogy mindannyiunknak más neve vagy vezetékneve van. Bátorítsuk a 
gyerekeket, hogy azonosítsanak be más jellemzőket is, amelyek különbözővé 
tesznek minket: Ki magasabb és ki alacsonyabb közöttünk? Mi a helyzet a 
hajunkkal, miben különbözik?

2.  Még a kezünk is különbözik, ugye? Vegyünk elő egy papírlapot és bátorítsuk 
a gyerekeket, hogy rajzolják körbe a tenyerüket egy ceruzával. A nagyobb 
gyerekek beleírhatják a nevüket is vagy a nevük kezdőbetűit.

3.  Amikor elkészültek, nézzük meg a rajzaikat. Miben különböznek? Miben ha
sonlítanak?

4.  Most nézzük meg közelebbről a bőrünket. Dolgozzanak párban a gyerekek, 
hogy közelebbről megnézzék a kezüket és a bőrük árnyalatát. Ugyanolyanok? 
Melyik világosabb? Melyik sötétebb?

5.  Ha van rá elég idő, a gyerekek festékkel vagy színes ceruzákkal kiszínezhetik a 
kezükről készített rajzot.

TANULÁS:  (20 PERCTŐL PÁR NAPIG)
1.  Vizsgáljuk tovább a különbözőségeket! Használhatjuk a „Személyiség babát”.
2.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy most első alkalommal csatlakozik a csoporthoz.
3.  Majd mondjuk el nekik azt is, hogy barátság láncot fognak készíteni barát-

jukkal/társukkal. Mivel tudjuk elérni, hogy a babánk úgy érezze, szívesen 
látjuk és elfogadjuk?

4.  Ismerjük meg jobban az új csoporttársunkat! Bátorítsuk a gyerekeket, hogy te - 
gyenek fel neki kérdéseket: Hány testvére van? Hol lakik?

5.  Találjunk ki együtt egy egyszerű történetet, hogy mi történt a babával, ami 
hasonlít a gyerekek tapasztalataihoz: csatároznak a testvérükkel, új ház, kizár-
ják a játékból, stb. Ennek segítségével a gyerekek könnyen kapcsolódnak a 
babához, és erőteljesebbé teszik az általuk megosztott történetet.

6.  Mutassunk be egy olyan jellemzőt, amely megkülönbözteti a babát a csoport-
ban levő gyerekektől. Például, tanulmányozhatjuk az etnikai és kulturális kü lön-
böző séget, lehet, hogy a baba egy másik országból származik, és más nyelvet 
beszél. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy tegyenek fel kérdéseket és tudjanak  
meg minél többet arról, hogy miben különbözik tőlük az új barátjuk.

7.  Alkalmazhatjuk ugyanezt a módszert a fogyatékosság típusainak, a gazdasági 
pozíció közötti különbségeknek, stb. bemutatására.

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Játsszunk egy gyors játékot! Biztassuk a gyerekeket, hogy álljanak fel, ha az el-

hangzott állítás vonatkozik rájuk. Íme, néhány példa, de legyünk bátran kreatívak!
• Álljon fel minden gyerek, akinek göndör a haja
• Álljon fel minden lány
• Álljon fel minden gyerek, aki szereti a zöldségeket
• Álljon fel minden gyerek, aki szereti a jégkrémet

2.  Engedjük a gyerekeknek, hogy észrevételeket tegyenek és felfedezzenek más 
dolgokat, amelyek különlegessé és egyedivé tesznek minket.

3.  Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy mindannyian különbözőek  
és egyediek vagyunk. Mutassunk rá, hogy a barátaink különlegesek, mert 
mindannyian különbözőek, és sok minden tanulhatunk egymástól. Kérjük meg 
a gyerekeket, hogy mondjanak valamilyen különleges dolgot a legjobb barát-
jukról: Miért különleges és egyedi? 

A nap szavai: 
 Sokszínűség, befogadás
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21. feladat A NYÚL ÉS A TEKNŐS TÖRTÉNETE

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A foglalkozás előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy minden gyereknek jut egy 

zokni (ha nincs zokni, akkor használjunk előre kivágott kartonpapírt) és három 
darab doboz. Ha kisgyerekekkel dolgozunk, készítsük el jó előre a nyúl és a 
teknős bábot.

• Rajzoljuk fel az Aflatoun figurát az egyik dobozra, két gyerek közös képét 
egy másikra és egy gyereket a harmadikra. Bizonyosodjunk meg arról, hogy 
elegendő másolatunk van az Aflatoun Tehetség kártyákból.

KEZDÉS:  (10 PERC)
1.  Ma A nyúl és a teknős történetét fogjuk elolvasni.
Kevesebb feladat:
2.  Osszunk ki minden gyereknek egy nyúl és egy teknős bábot.
Több feladat:
3.  Adjunk minden gyereknek egy zoknit, osszuk ki a festékeket, a papírköröket 

és a ragasztót. Ha nem áll rendelkezésünkre zokni, használhatunk kivágott 
kartonpapír formákat.

4.  Készítsék el a gyerekek saját nyúl és teknős bábjukat; fessék a zoknit zöldre a 
teknősnek és barnára a nyúlnak. Majd felragaszthatják a papírköröket szemek-
nek.

5.  Amikor elkészültek, kérjük meg őket, hogy húzzák fel a zokni bábokat a kezük-
re, és mozgassák őket akkor, amikor az adott szereplő beszél.

6.  Olvassuk fel A nyúl és a teknős meséjét a gyerekeknek.

TANULÁS: (30 PERC)
1.  A mese felolvasása után beszélgessünk a gyerekekkel: A nyúl és a teknős 

hasonlított egymásra, vagy különböztek? Miben különböztek egymás
tól? Miben hasonlítottak? Hogyan tudta a teknős megnyerni a versenyt? 
Mondj valamit, amiben a nyúl jó volt. És a teknős? Volt valami, amiben 
nagyon jó volt? 

Több feladat:
2.  Vezessük be a tehetség fogalmát. A tehetség olyan speciális képesség, amely 

mindenkinek van: valami, amiben nagyon jók vagyunk. Ez lehet éneklés, tánc, 
rajzolás, játék valamilyen hangszeren, stb.

3.  Magyarázzuk el, hogy mindannyiunknak vannak hasonlóságaink és különböző-
ségeink, éppúgy, ahogy a nyúlnak és a teknősnek.

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe.

5.  Helyezzük el a három dobozt és az Aflatoun Tehetség kártyákat a kör közepé-
re. A gyerekek válasszanak egy kártyát, amelyről úgy gondolják, hogy Aflatoun 
tehetségét ábrázolja és helyezzék el abban a dobozban, amelyiken Aflatoun 
van. Ha a tehetség kifejezés túl bonyolult, helyettesítsük azzal, hogy „amiben 
jó vagy.” Sugalljunk néhány példát a következő kérdések segítségével! Szerin
ted miben a legtehetségesebb Aflatoun barátunk? Bátor? Szerinted tud 
énekelni? És így tovább.

6.  Amint elhelyezik a kártyákat a dobozban, kérdezzük meg tőlük, hogy miért 
gon dolják, hogy az egy Aflatoun tehetség.

7.  Most gondoljuk át, hogy a barátunk miben tehetséges. Kérjük meg őket, hogy 
vegyenek el egy kártyát, amely a barátjuk tehetségét mutatja be, és helyezzék 
el abban a dobozban, amelyiken a két gyerek rajza van, és magyarázzák el, 
miért ez a barátjuk tehetsége.

8.  Végül kérjük meg őket, hogy tegyék meg ugyanezt a saját tehetségükkel, és 
helyezzék el abban a dobozban, amelyen egy gyerek rajza van.

9.  Ismételjük el a gondolatot, hogy a különbségeink tesznek minket egyedivé, és 
a hasonlóságainkban pedig osztozunk egymással. Idézzük fel a sokszínűség-
ről szóló feladatot: mindegyikünk fontos és egyedi, barátaink pedig szintén 
fontosak és egyediek! 

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök: 
 Történet: A nyúl és a 
teknős (105. o.)

 Dal: Hol van a …? (102. o)
 Három darab doboz
 Több másolat az Aflatoun 
Tehetség kártyákból  
(103 o.)

 Zoknik a nyúl és a teknős 
bábokhoz (ha lehetséges, 
minden gyereknek egy 
zokni, ha nincs rá lehetőség, 
akkor kivágott karton)

 Zöld és barna festék
 Kicsi, papírból kivágott 
körök (a zoknibábok sze-
meinek)

 Ragasztó

Időtartam:
50 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismerik saját tehet- 
ségeiket és saját érdeklő- 
dési körüket

 Azonosítják barátaik tehet- 
ségét és érdeklődési körét

 Megtanulják értékelni 
egymás tehetségét és 
érdeklődési körét

A nap szava: 
 Tehetség
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21. feladat A NYÚL ÉS A TEKNŐS TÖRTÉNETE

További feladat:
10.  Nem lenne mókás, ha színre vinnénk egy bábelőadást? Használjunk egy régi 

kartondobozt színpadként a báboknak, és a gyerekek játsszák el A nyúl és a 
teknős történetét.

11.  Párban adják elő a gyerekek a történetet, egyszerre egy pár mutassa be az 
előadást. Azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a többiek figyelnek, 
megkérhetjük a párokat, hogy csak egy részét játsszák el a történetnek, és 
egy másik pár folytassa, és így tovább. A gyerekek szabadon gondolják újra a 
történet végét és úgy változtassák a történetet, ahogy nekik tetszik. Az alábbi 
stratégiával további beszélgetést ösztönözhetünk: Mi változott meg? Miért 
tetszik így jobban? Szerintetek mi történhet utána?

VISSZAJELZÉS:  (10 PERC)
1.  Énekeljük el a Hol van a …? dalt, de ez alkalommal használjuk a nyúl és a 

teknős szavakat a szövegben. Buzdítsuk a gyerekeket, hogy húzzák fel a zokni-
bábokat a kezükre és úgy hallgassák meg a dalt. 
Amikor az ő állatukat említi meg a dal, integessenek a bábbal!

Facilitátor: „Hol a nyuszi? Hol nyuszi?”
A gyerekek integessenek a nyuszi bábbal
Gyerekek: „Itt vagyok, itt vagyok.”
Facilitátor: „Hogy vagy ma reggel?”
Gyerekek: „Köszönöm, nagyon jól
Facilitátor: „Szép napot, szép napot.”

2.  Ismételjük el a dalt azokkal a gyerekekkel is, akiknek teknős bábjuk van.
3.  Amikor végeztünk, írják rá a nevüket vagy rajzolják rá a jelüket a bábjukra 

(segítsünk nekik, ha szükséges), és helyezzék el a bábot Aflatoun Utazóládá-
jukban.
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MUNKA- 
LAP21. feladat A NYÚL ÉS A TEKNŐS MESÉJE  Aflatoun Tehetség kártyák
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21. feladat A NYÚL ÉS A TEKNŐS MESÉJE  A nyúl és a teknős meséje

Egy napon a nyúl azzal hencegett, 
hogy milyen gyorsan tud futni. 
Addig-addig hencegett, hogy még a 
teknőst is kinevette, aki olyan lassú 
volt.

A teknős kinyújtotta hosszú nya- 
kát, és versenyre hívta a nyulat, és 
ez természetesen megnevettette a 
nyulat.
– Nahát! Micsoda vicc! – gondolta  
a nyúl. – Verseny, persze egy 
verseny.

Azt mondta erre a teknős: – Lehet, 
hogy gyorsabb vagy, mint én, mert 
nagyon tehetséges futó vagy. De 

majd megmutatom neked, hogy le 
tudlak győzni!

Az erdő állatai összegyűltek és ki-
jelölték a pályát.
Elkezdődött a verseny, de a nyúl 
olyan gyors futó volt, hogy hamar 
messze lehagyta a teknőst.

A pálya felénél arra gondolt a nyúl, 
hogy bőven van ideje lehagyni a 
lassú teknőst.
– Nahát! – gondolta a nyúl. – Van 
elég időm, hogy játsszak egyet itt  
a réten.

105A barátaim és én: Segíteni egymásnak
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21. feladat A NYÚL ÉS A TEKNŐS MESÉJE  A nyúl és a teknős meséje

Így is tett. Miután a nyúl abba-
hagyta a játékot, úgy döntött, hogy 
van még egy kis ideje szundítani.

– Bőven van időm lehagyni a tek-
nőst – gondolta. Így egy fánál össze-
gömbölyödött és elaludt.

Ezalatt a teknős tovább cammogott, 
még ha nagyon lassan is. Nem állt 
meg egyszer se, egyik lépést tette a 
másik után.

A nyúl végül felébredt a szundi ká-
lásból. 

– Ideje elindulni – gondolta és 
nekiiramodott. Gyorsabban futott, 
mint valaha. Olyan gyorsan rohant 
a cél felé, amilyen gyorsan csak 
tudott, ahol a teknőst találta, aki 
már türelmesen várta, hogy meg- 
érkezzen.

– Látod, lehetsz te a leggyorsabb 
futó az erdőben, de én meg másban 
vagyok tehetséges! – mondta a tek- 
nős. – Nagyon okos vagyok! Ezért 
sikerült ilyen könnyen győznöm.
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22. feladat KÍVÁNSÁG A HULLÓCSILLAG ALATT

KEZDÉS:  (10 PERC)
1.  Idézzük fel A nyúl és a teknős meséjét a 21. feladatból.
Kevesebb feladat:
2.  Buzdítsuk a gyerekeket, hogy idézzék fel, hogy miben tehetségesek, és Afla-

toun miben tehetséges.
3.  Játsszunk együtt Tehetségversenyt! Válasszanak a gyerekek, hogy nyúl vagy 

teknős akarnak lenni.
4.  Rajzoljunk egy célvonalat a csoportszoba végére.
5.  Kérjük meg a teknősöket, hogy lassan cammogjanak a célvonal felé, és a 

nyulakat, hogy ugrándozzanak a célhoz.
6.  Amikor a gyerekek elérték a célvonalat, kérdezzük meg mindegyikőjüktől, hogy 

miben a legtehetségesebbek, vagy mondják meg, miben nagyon jók. Sugall-
junk példákat az Aflatoun Tehetség kártyákkal.

7.  Mondjuk el nekik, hogy ma további részleteket fognak megtudni arról, hogy 
miben tehetségesek, és mit kezdhetnek a tehetségükkel.

TANULÁS: (30 PERC)
1.  Álmodozzunk együtt! Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mi az álmuk, mik 

lesznek, ha felnőnek. Mondjunk nekik példákat, hogy sziporkázzon a képzele-
tük.

2.  Kérdezzük meg tőlük: Miben kell jónak lennetek (vagy miben kell tehetsé
gesnek lennetek) ahhoz, hogy valóra váljon ez az álom? Hangsúlyozzuk, 
hogy ha tudjuk, hogy miben vagyunk jók, akkor könnyebb valóra váltani az 
álmainkat.

3.  Készítsünk együtt Kívánság csillagot. Mindegyik gyerek kapjon egy üres 
csillagot és egy darab madzagot. Mondjuk el, hogy a csillag szimbolizálja az 
álmukat.

4.  Nézzék át az előkészített kivágásokat, és válasszanak egy képet, amely kifejezi 
álmaik munkáját vagy azt a helyzetet, amelyben felnőttkorukban lenni szeret-
nének.

5.  Ragasszák a képet a csillagjukra (segítsünk, ha szükséges), írják a hátuljára 
a nevüket vagy rajzolják rá a jelüket, és celluxszal ragasszák a madzagot a 
csillagra.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun Tehetség kártyák 
(A 21. feladatból: A nyúl és  
a teknős meséje, 105. o.)

 Újságkivágások különböző 
foglalkozásokról (a gyerekek 
számára értelmezhetőek)

 Kb. 15 cm-es papírcsillagok 
(gyerekenként 1db)

 Madzag (minden gyereknek 
1 db)

 Tollak, színesek
 Ragasztó
 Cellux
 Meghívólevél (gyerekenként  
1 db, a következő feladathoz)

Időtartam:
 55 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismerik, miben tehetsé-
gesek és megismerik saját 
érdeklődési körüket

 Azonosítják barátaik tehet- 
ségét és érdeklődési körét

 Átgondolják, hogy milyen 
munka és foglalkozás során 
tudnák a tehetségüket 
hasznosítani

További feladat:
6.  A gyerekek rajzolják az álmukat a csillagra, írják a hátuljára a nevüket vagy 

rajzolják rá a jelüket, és cellux-szal ragasszák a madzagot a csillagra.

 VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy mutassák meg egymásnak a munkáikat. Füg-

gesszük ki a csillagokat olyan helyre, ahol a gyerekek láthatják őket.
2.  Mondjuk el nekik, hogy a csillagok emlékeztetik őket arra, hogy mik szeret-

nének lenni, ha felnőnek. Emlékeztessük őket, hogy a tehetség fontos ahhoz, 
hogy elérjük az álmainkat. Gondolkozzunk azon, hogy mi más szükséges 
ahhoz, hogy elérjük az álmainkat.

 
 
ÖTLETLÁDA:
Ha lehetséges, jó ötlet olyan helyre akasztani a csillagokat, ahol a 
szülők is láthatják őket, amikor gyermekeikért jönnek. Kihasznál-
hatjuk az alkalmat, és elmagyarázhatjuk, mit csinálnak a gyerekek 
és milyen új dolgokkal ismerkednek meg.

FELKÉSZÜLÉS A KÖVETKEZŐ FELADATRA:
A következő feladatban Ki Mit Tud?-ot fogunk szervezni a gyere-
kekkel. Nagyszerű alkalom lesz ez arra, hogy a gyerekek szülei és 
barátai eljöjjenek és megnézzék! Felkészülésként adjunk minden 
gyereknek meghívót a műsorról szóló információkkal.
Használhatjuk a következő sablont. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy díszítsék ki a levelet, és adják át a szüleiknek.
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A nap szava:
 Tehetségek



MUNKA-
LAP22. feladat KÍVÁNJ VALAMIT!  Ki Mit Tud? sablon levél

KI MIT TUD? KI MIT TUD?

• Kedves  _______________________,
• 
• ____________________, -n, Ki Mit Tud?-ot szervezünk. 
• 
• Meghívunk, hogy csatlakozz hozzánk ezen a különleges napon!   
• 
• DÁTUM: ___________________________________
• IDŐPONT:____________________________________
• HELYSZÍN: __________________________________
• 
• További részletekért keresd  ___________________________
• 
• Szeretettel várunk! 
• 
• 
• Üdvözlettel,
• 
• _______________________

• Kedves  _______________________,
• 
• ____________________, -n, Ki Mit Tud?-ot szervezünk. 
• 
• Meghívunk, hogy csatlakozz hozzánk ezen a különleges napon!   
• 
• DÁTUM: ___________________________________
• IDŐPONT:____________________________________
• HELYSZÍN: __________________________________
• 
• További részletekért keresd  ___________________________
• 
• Szeretettel várunk! 
• 
• 
• Üdvözlettel,
• 
• _______________________
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Activity # ACTIVITY TITLE23. feladat KI MIT TUD?

Feladat:
 Beltéri/kültéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Papír a meghívókhoz
 „Gratulálok” szalagok 
minden gyereknek

 Bármi, amire a gyere kek - 
nek szükségük le het, hogy  
feldíszítsék a cso portszo-
bát és felkészüljenek az 
eseményre, például:

 Művészeti kellékek
 Csomagolópapír (jelme-
zekhez, ha szeretnék)

 Papírlapok (kellékekhez 
vagy jegyekhez, ha sze-
retnék)

 Tollak, színesek, vagy 
festék

 Ragasztó
 Falevelek
 Gallyak
 Madártollak

Időtartam:
 Ez a feladat hosszabb 
lehet egy napnál

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtudják egymásról, hogy 
miben tehetségesek, és mi 
érdekli őket

 Gyakorolják saját tehetsé güket
 Részt vesznek a Ki Mit Tud? 
szervezésében és megtanul- 
ják, hogy vállaljanak felelős- 
séget a feladataikért

FACILITATORI FELKÉSZÜLÉS: A KI MIT TUD? TERVEZÉSE
• A felkészülés a Ki Mit Tud?-ra önálló feladat lehet, ha az a cél, hogy nagyon 

kötetlen legyen az előadás.
• Ha kidolgozottabb előadást tervezünk, a felkészülés több foglalkozáson is 

áthúzódhat. Például az előadást megelőzően elkészíthetjük a jegyeket és 
buzdítsuk a gyerekeket, hogy készítsék el a kellékeket.

• Felhasználhatjuk ezt a lehetőséget, hogy elmagyarázzuk, hogy mik a kellé- 
kek, és felidézzük a 14. feladatot: Mi a munkám? Például: Mire lenne egy 
varázslónak szüksége ahhoz, hogy varázsoljon?

• Ha van rá idő, segíthetünk jelmezeket készíteni csomagoló papírból, amit 
meg hajtogatunk és vágunk egy lyukat a tetejére, hogy átférjen rajta a fej. Báto-
rítsuk a gyerekeket, hogy használják a képzeletüket és használják krea tívan a 
rendelkezésükre álló művészeti kellékeket.

• A teljes felkészülési időszak alatt gyakran ismételjük, hogy hamarosan elér-
ke zik az előadás időpontja. Ez jó alkalom arra, hogy megerősítsük a gyerekek 
tervezési készségét, és megismertessük velük a „jövő” fogalmát.

• Ahhoz, hogy biztosak legyünk az előadás zökkenőmentes megszervezésében, 
tervezzük meg jó előre. Attól függően, hogy hány napot dolgozunk a gye re-
kekkel, hogy milyen nagy rendezvényt szeretnénk, és hány embert szeretnénk 
meghívni, egy-két hetet szánjunk rá a közös munkára és felkészülésre.

• Nem töltünk minden napot az előadással, de jó, ha elég időt hagyunk arra, 
hogy meghívjuk a szülőket, és nőjön a gyerekek magabiztossága a próbákon, 
stb. 

 
ÖTLETLÁDA:
Tervezzük meg jó előre és segítsük, hogy a gyerekek a szervezés 
minden szakaszában részt vegyenek. Fontos, hogy minden gyerek 
részt vegyen. 

KEZDÉS:
1.  Hogy elkezdjük az esemény megtervezését, gyűjtsük a gyerekeket körbe, majd 

kérdezzük meg: Tudjátok mi az a Ki Mit Tud? Bátorítsuk a gyerekeket, hogy 
felismerjék a Ki Mit Tud? néhány jellemzőjét: Mit csinálnak a résztvevők? Mit 
csinálnak a nézők? Mi mást láthatsz még?

2.  Emlékeztessük a gyerekeket A nyúl és a teknős mesére és kérdezzük meg: 
Emlékszel, miben volt a nyúl tehetséges? Emlékszel, miben volt a teknős 
tehetséges?

3.  Emlékezzünk rá, hogy a tehetség az olyan képesség, amiben kiemelkedően 
jók vagyunk. Megoszthatjuk a tehetségünket a családunkkal és a barátainkkal, 
hogy örvendezzenek és büszkék legyenek ránk. Ugyanakkor meg kell becsül-
nünk mások tehetségét is: például az óvoda szakácsát, aki mindig finomat főz!

4.  Szeretnéd a saját Ki Mit Tud?odat vezetni? Magyarázzuk el, hogy közösen 
képesek vagyunk megszervezni egy Ki Mit Tud?-ot, amely egy/két/három hét 
múlva lesz.

5.  Gondoljunk végig néhány egyszerű lépést, amire szükségünk lesz, hogy közö-
sen megszervezzük a Ki mit Tud?-ot, majd beszéljük meg ezeket a gyerekek-
kel. Néhány példa:

a) Kit akarunk meghívni az eseményre? Hogyan hívjuk meg őket? 
Megkérdezhetjük a gyerekeket, és jegyzetelhetünk, miközben eldöntik, 
kiket kell meghívni.

b) Milyen tehetségeket mutassunk be? Egy Ki Mit Tud?-on azt fogjuk 
előadni, amiben igazán jók vagyunk.

Kevesebb feladat:
Kínáljuk fel minden gyereknek a következő három lehetőséget, amiből 
kiválaszthatják, melyikkel kívánnak szerepelni a Ki Mit Tud?-on. A cso-
portnak megfelelően más lehetőségeket is javasolhatunk.

• Elénekelni az Aflatoun Dalt
• Eljátszani A nyúl és a teknős meséjét
• Táncolni az Aflatoun Dalra

Amikor minden gyerek eldöntötte, melyik tehetséget kívánja bemutatni, 
szervezzük őket csoportokba a választásuknak megfelelően. Segítsünk 
nekik betanulni és gyakorolni a csoportban.
További feladat:
Bíztassuk a gyerekeket, hogy találják meg, miben tehetségesek, mit 
akarnak bemutatni. Nagyobb gyerekek lerajzolhatják a válaszaikat, így 
több időt kapnak, hogy végiggondolják, és önállóan megtalálják azt, 
amiben tehetségesek. Miután minden gyerek eldöntötte, mit kíván be-
mutatni, segítsünk nekik betanulni, és gyakorolni a csoportban.

110A barátaim és én: Segíteni egymásnakRÉSZ 6. Modul    A tehetségem és az álmaim különlegessé tesznek3.



Dekorációk, frissítők és egyéb szerepkörök:
2.  Az előadás előtt pár nappal bizonyosodjunk meg arról, hogy minden szüksé-

ges anyag elkészült. 
Az előadás előtti napon érdemes egy teljes próbát tartani, amin az összes 
gyerek részt vesz, és megbizonyosodhatunk, hogy mindenki tudja a szerepét.  
Ne felejtsük el, a próba segít oldani a feszültséget, de nem gond, ha hibázunk 
a Ki Mit Tud? alatt! Szükségtelen extra feszültséget kelteni vagy érezni emiatt.

A Ki Mit Tud? napján:
3.  Az esemény napján emlékeztessük a gyerekeket, hogy ez egy nagyon különle-

ges feladat lesz.
4.  Kezdjük a Ki Mit Tud?-ot a családtagok, barátok köszöntésével, akik eljöttek 

megtekinteni az előadást.
5.  Dicsérjük meg a gyerekek igyekezetét, amivel megszervezték a Ki Mit Tud?-ot,  

majd a műsorvezető elkezdheti az előadók bemutatását.
6.  Engedjük át a színpadot a gyerekeknek, a tehetségük bemutatására.

VISSZAJELZÉS (15 PERC)
1.  Az előadás után kérdezzük meg a gyerekeket: Hogy érezted magad, amikor 

megosztottad a tehetségedet a családoddal?
2.  Erősítsük meg, hogy mennyire csodálatos volt a tehetségük bemutatása, és 

ahogy segítettek az előadás lebonyolításában.
3.  Adjunk nekik egy szalagot a sikeresen elvégzett munkáért.
4.  Bíztassuk a gyerekeket, hogy tegyék a „Gratulálok” szalagot az Aflatoun 

Utazóládájukba.

23. feladat KI MIT TUD?
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ÖTLETDOBOZ:
A nyitottabb gyerekek imádni fogják, hogy a középpontban lehet-
nek ez alatt a feladat alatt! Másrészről a szégyenlősebb gyerekek 
nem akarnak majd szerepelni. Mindig jusson eszünkbe, fontos 
hogy ne kényszerítsük senkire a szereplést. Ha nem akarnak, talál-
hatunk más fontos feladatot nekik. Ha szükséges, nyomatékosít-
suk ezt a szülőkben is.
Másik jó lehetőség, ha a szégyenlősebb gyerekek csoportban sze-
repelnek. Miért ne bátorítanánk kisebb csoportokat, hogy adjanak 
elő egy kedvelt dalt, táncoljanak, szavaljanak? Máskülönben 
egy szerűen hagyhatjuk, hogy a gyerekek bemutassák a rajzaikat. 
Hagyjuk, hogy megtalálják a számukra megfelelő módot az ön-
kifejezésre anélkül, hogy kitaszítanánk őket a komfortzónájukból. 
 
 

c) Milyen egyéb szerepkörökre van szükségünk a Ki Mit Tud?-on? 
Segíthet, főleg kisebb gyerekeknek, ha összeállítunk egy listát a 
le hetséges szerepkörökről: műsorvezető, valaki, aki a vendégeket 
fogadja a bejáratnál, bárpultos, aki a frissítős asztalért felel, kísérő,  
aki a vendégeket a székükhöz kíséri, stb. Amikor azonosítottuk a  
sze repköröket közösen, bátorítsuk a gyerekeket, hogy vállalják a fe - 
lelősséget a szerepkörökért. Emlékeztessük őket, mit jelent a fele-
lősség.

d) Dekorációk és frissítők: Hagyjuk a gyerekeket megbeszélni, hogyan 
díszítenék fel a csoportszobát, vagy a kültéri részt, ha úgy döntenek, 
hogy kint legyen az esemény. Mutassunk rá minden technikai részletre: 
Honnan szerezzünk székeket? Ha akarunk frissítőket, honnan lesz 
rá pénzünk? Hogyan oldjuk meg, ha nincs pénzünk? Ha dekorációt 
akarunk készíteni (rajzok, poszterek, stb.), közösen határozzunk meg 
egy határidőt, amire a dekorációknak el kell készülniük.

A KI MIT TUD? ELŐTT:
Előadások:
1.  Annak érdekében, hogy megelőzzük a túlzott idegeskedést, és hogy a gyere-

kek magabiztosan adjanak elő, jó ötlet néhány próbát tartani előzetesen.
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MODULOK TANULÁSI CÉLOK TANULÁSI EREDMÉNYEK TANTERVI FELADAT STÁTUSZ TÖRTÉNET/DAL SZABADTÉRI 
FELADAT

7. Egy közösség része 
vagyok

Kialakítani a pénz és 
a pénz funkciójának 
megértését 

A pénz alapfokú megismerése, a pénz 
használatának megértése, illetve a 
biztonságos tárolásáról szóló ismeretek 
megszerzése

24: A mi pénzünk Ajánlott

25: Egy érme története Elengedhetetlen Történet: Egy 
érme története

Megismerkedés a környéken és a 
közösségben élő emberekkel és helyekkel 
(beleértve a munkahelyeket, a vásárlás  
és eladás helyeit, az újrahasznosítást és  
a természetet)

26: A mini környék megalkotása Ajánlott Beltéri és kültéri

27: A kereskedés eszközei Választható Dal: Így csinál a…

28: A Mini Piacunk megalkotása Elengedhetetlen

8. Törődöm a 
körülöttem levő 
természettel

A természetes elemek 
felismerése erőforrásként, 
és azok tisztelete

A természet és a természet kincseinek 
tiszteletben tartása 29: A körülöttünk levő természet Elengedhetetlen Kültéri

Az erőforrásokkal 
kapcsolatos felelősség- 
teljes és etikus viselkedés 
kialakítása

A környezetről való gondoskodás 
elsajátítása

30: A természet a mi felelős-
ségünk Elengedhetetlen Beltéri és 

kültéri

Ez a rész bővíti a gyerekek megértését a körülöttük levő világról. A közvetlen környékre, és az ott lévő lényeges helyekre összpontosít azzal a céllal, hogy elősegítse 
a gyerekek megértését a környék és közösség fogalmáról. 
Ebben a részben a gyerekek megismerkednek a természetes és nem természetes erőforrásokkal, különösen a vízzel, a fákkal és a pénzzel. A gyerekek megtanulják, 
hogyan becsüljék meg az erőforrásokat, hogyan törődjenek velük, és hogyan használják fenntartható és felelősségteljes módon. Ezen felül elkezdik megtanulni a 
pénz használatához kapcsolódó alapvető dinamikát; a vásárlást és az eladást.



24. feladat A MI PÉNZÜNK

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Készítsünk el egy Aflatoun Pénzes ládikát, hogy példaként megmutathassuk 

azt a gyerekeknek. Használhatunk egy kidíszített üres gyufásdobozt, vagy 
egy borítékot vagy bármilyen más kis méretű tárolót, ami belefér az Aflatoun 
Utazóládába.

• Ha nagyon kicsi gyerekekkel dolgozunk, készítsünk kivágható Aflatounka sab
lonokat (Aflatounka feladatlap 115.o.)

BEVEZETÉS:  (10 PERC)
1.  Ültessük le körben a gyerekeket, és kérjük meg őket, hogy hozzák magukkal  

a saját Aflatoun Utazóládájukat. Kérdezzük meg a gyerekeket: Megmutatná
tok néhány értékes dolgot az utazóládátokból a többieknek? Bátorítsuk 
őket, hogy mutassák be tárgyaikat a többieknek, és magyarázzák el, hogy 
azok miért értékesek a számukra.

2.  Közösen határozzuk meg az érték fogalmát: Mi más lehet még értékes?
3.  Mutassuk meg a gyerekeknek a saját országunkban használatos érme és pa  

pír pénz sablonokat. Ha nincsenek sablonjaink, használhatunk fényképeket 
vagy fénymásolatokat is. Kezdeményezzünk beszélgetést: Szerintetek a pénz 
is értékes? Miért gondoljátok így?

4.  Adjuk körbe a sablonokat egyesével, hogy alaposan megfigyelhessék azokat. 
Tegyük ugyanezt a papírpénzekkel is. Kérjük meg a gyerekeket, hogy keresse
nek különbségeket és hasonlóságokat az érmék között.

5.  Kérdezzük meg a gyerekeket: Szerintetek miért különbözőek ezek az 
érmék? Ha szükséges, magyarázzuk el, hogy az érméknek és papírpénzeknek 
eltérő értékük van, ami miatt eltérőnek tűnnek.

TANULÁS: (15 PERC)
A. ÉRMEKÉSZÍTÉS:
1.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy Aflatoun segítségével még többet meg

tudhatnak a pénzről és az érmékről, úgymint: honnan származnak, és mit 
csi nálhatunk velük.

2.  Kezdjük azzal, hogy elkészítjük a saját érméinket!

Egyszerűbb feladat:
3.  Osszuk ki a különböző méretű Aflatounka sablonokat és színes ceruzákat vagy 

tollakat. Bíztassuk őket, hogy legyenek kreatívak és úgy díszítsék az érmeiket, 
ahogy szeretnék.

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy különböző értékű érméket készítsenek: a ki 
sebb körök értéke legyen „1 Aflatounka”, a nagyobbak „3 Aflatounka” és így 
tovább.

További feladat:
3.  Szervezzük a gyerekeket kisebb (csoportonként 5 fős) csoportokba, és adjunk 

minden csoportnak egy adagot a saját pénznemünk eltérő címletű érméiből.
4.  Adjunk papírt, színes ceruzákat vagy tollakat a gyerekeknek, valamint gyer

mekbarát ollót, hogy elkészíthessék saját játékpénzüket. Bíztassuk őket, hogy 
legyenek kreatívak! Például mutassuk meg nekik, hogyan kell az érmét a papír 
mögé tenni és hogyan dörzsöljék át a színes ceruzával, hogy másolatot készít
senek. Ellenőrizzük, hogy a gyerekek eltérő címletű játékpénzeket készítenek. 
Emlékeztessük őket, hogy legyenek türelmesek, és várják ki a sorukat, míg a 
többi gyerek az érméket vagy az ollót használja.

5.  Határozzuk meg közösen az érmék értékét, valamint a „több” vagy „kevesebb” 
fogalmát az érmék használatával. Kezdjük azzal, hogy kiválogatjuk az azonos 
értékű érméket. Fokozatosan építsük fel a „több” és „kevesebb” fogalmának 
meghatározását két eltérő érték megadásával.

B. HASZNÁLNI AZ ERŐFORRÁSOKAT:
1.  Kérdezzük meg a gyerekeket: Miért van szükségünk pénzre? Engedjük a 

gyerekeknek kifejezni, mit szeretnének venni az érméikből.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor–teljes csoport
 Facilitátor–kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Nemzeti érmék és papír 
pénzek (vagy fényképek/
fénymásolatok)

 Üres papírlapok
 Színes ceruzák vagy tollak
 Kis dobozok vagy tárolók 
(pl. gyufásdobozok, boríté
kok), hogy elhelyezzük őket 
az Aflatoun Utazóládába 
(gyerekenként 1 db)

 Aflatounka sablonok 
(115.o.)

 Gyermekbarát ollók  
(5 gyerekre 1 db)

Időtartam:
45 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Különböző példákat látnak 
és hasonlítanak össze a 
pénzhez kapcsolódóan

 A játékon keresztül azono 
sítják a különböző érméket

 Megértik, miért értékes a 
pénz

 Aflatoun érméket (Afla 
toun kák) és saját Aflatoun  
Pénzes ládikájukat is 
elkészítik

A nap szava: 
 Érmék
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24. feladat A MI PÉNZÜNK

VISSZAJELZÉS: (20 PERC)

A. VIGYÁZZUNK A PÉNZRE:
1.  Emlékeztessük a gyerekeket, mennyire fontos, hogy biztonságos helyen tart

sák az értékes dolgaikat. Talán tudnak mondani egy helyet, ahol szüleik az 
érméiket tartják. Például, minden mással együtt tárolják azokat, vagy fiókok
ban, vagy az asztalon? Kérdezzük meg a gyerekeket: Szerintetek hol találunk 
biztonságos helyet az Aflatoun érmék tárolására?

2.  Itt emlékeztethetjük őket a Környéki sétára a 8. feladatból: Látok és hallok 
(33.o.) és kérdezzük meg a gyerekeket: Tudtok olyan helyet a faluban/város
ban/környéken ahol biztonságban van a pénz?

3.  Hangsúlyozzuk, hogy a pénz egy különleges dolog és különleges helyre van 
szüksége.

4.  Mutassuk meg a példaként elkészített Aflatoun Pénzes ládikát a gyerekeknek. 
Kérdezzük meg őket, vajon ez biztonságos helye az érmék számára. Miért 
gondoljátok, hogy ez egy biztonságos hely? Kérdezzük meg őket, hogy sze
retnéke elkészíteni saját pénzes ládikájukat az érméik számára.

B. AZ AFLATOUN PÉNZES LÁDIKA ELKÉSZÍTÉSE:
1.  Adjunk minden gyereknek egy kis dobozt, tárolót vagy borítékot, amelyet 

együtt díszíthetnek. Annak érdekében, hogy biztosak legyenek benne, hogy 
nem fogják elveszíteni, bátorítsuk a gyerekeket, hogy tegyék bele az új Afla
toun Pénzes ládikájukat az Aflatoun Utazóládájukba.

2.  Kérdezzük meg őket: Szerintetek hova kellene tennünk a ma készített 
Aflatoun érméket? Engedjük, hogy a gyerekek a pénzes ládikájukban tárolják 
érméiket.

3.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy az Aflatoun program során egyre több Afla
toun érmét fognak gyűjtögetni. Ezeket az érméket mindig az Aflatoun Pénzes 
ládikába kell tenniük. 
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SABLONOK24. feladat A MI PÉNZÜNK  Aflatounka sablonok
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25. feladat EGY ÉRME TÖRTÉNETE

FACILITÁTORI ELŐKÉSZÜLET:
• A foglalkozás előtt jó ötlet lehet elkészíteni a történet karaktereinek álarcait. 

Vegyük a kartondarabokat vagy papírtányérokat és díszítsük ki őket az Egy 
érme története karaktereinek arcaival: Cent, az érme, az idős férfi, a boltos, a 
kis lány, a nagynéni, és a kisállatkereskedés tulajdonosa stb.

• A nagyobb gyerekeknek megengedhetjük, hogy ők maguk készítsék el álar cai
kat és díszítsék ki papírtányérjaikat a foglalkozás részeként.

BEVEZETÉS:  (10 PERC)
1.  Fedezzünk fel többet az érmékről! Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek kör

be és elevenítsük fel, amit tanultak a pénzről: Mire szolgál? Honnan szárma
zik? Milyen?

2.  Vezessük be a mai feladatot: meg fogunk hallgatni egy történetet egy külön
leges érméről, és még több felfedezést fogunk tenni a pénzről.

TANULÁS:  (30 PERC)
1.  Olvassuk fel az Egy érme történetét a gyerekeknek. Miközben olvasunk, vi

tassuk meg a történetben található kérdéseket. Ellenőrizzük, hogy a történetet 
a gyerekek korához alakítottuke.

2.  Amikor végeztünk, erősítsük meg az érme fogalmát; a pénz az, amin dolgokat 
vehetünk. Kérdezzük meg a gyerekektől: Milyen dolgokat vásároltak a törté
netben szereplő érmén? Ti milyen dolgokat vettetek már pénzért?  
Azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs tapasztalata abban, hogy saját pénzü
kön vásároltak, feltehetjük a következő kérdéseket: Milyen dolgokat láttál, 
amiket a felnőttek vásároltak? Mit szeretnél venni, ha lenne rá pénzed?

3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak kiscsoportokat és adjunk minden 
csoportnak az álarcokból.

4.  Bíztassuk a gyerekeket, hogy játsszák újra a történetet az álarcok segítségével.

További feladat:
5.  Miért ne vinnénk tovább ezt a feladatot? Bátorítsuk a csoportokat, hogy játsz 

szák el az Egy érme történetének saját verzióját. Adjunk útmutatást a 
csoportok nak azáltal, hogy ösztönözzük őket arra, hogy találjanak ki különbö
ző szituá ciókat: Mi mást vehetnénk még Centtel? Mire cserélhetnénk még 
el Centet? Mi mást tudna tenni a lány az érmékkel, amiket megspórolt? Mi 
lenne, ha a bátyja elveszítené a kedvenc játékait? Használhatná a pénzt 
arra, hogy segítsen neki? Hogyan? 

VISSZAJELZÉS:  (20 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe. Szólítsuk fel őket egyesével, 

hogy álljanak a kör közepére és fejezzék be a következő állítást: 
• Ha érme lennék, vennék egy…

2.  Adjunk a gyerekeknek egy papírlapot és kérjük meg őket, hogy vágjanak ki 
néhány kört az olló segítségével. Ha a gyerekek túl kicsik, osszuk ki az előre 
elkészített Aflatounka sablonokat.

3.  Eljött az idő, hogy elkészítsük a saját Aflatoun érménket! Közösen határozzuk 
meg az érme értékét: például minden érme érhet 1 Aflatounkát, 2 Aflatounkát, 
3 Aflatounkát stb. Segítsünk a gyerekeknek rárajzolni az érme értékét ezekre 
az érméikre. 

4.  Az Aflatoun Vásárunk modul 44a és/vagy 44b feladataiban később a foglal
kozás során a gyerekek megszervezik saját vállalkozásukat. Itt majd rengeteg 
érmét kell használniuk, ezért most egy jókora adag érmét készítsünk. Ezeket 
az érméket közben használhatják a Mini Piacukon. A feladat után kérjük meg a 
gyerekeket, hogy tegyék el az érméiket a Pénzes ládikájukba.

5.  Ha van rá mód, kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak egy régi dobozt a 
következő feladathoz. Használhatjuk a 117. oldalon lévő mintát is, hogy em
lé kez tessük a szüleiket/gondviselőiket, hogy hozzanak dobozt a következő 
alkalomra.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor–teljes csoport

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges eszközök:
 Történet: Egy érme 
története (133.o.)

 Üres papírlapok (elegendő 
arra, hogy érméket és 
meghívókat készítsünk)

 Előre elkészített Aflatounka 
sablonok (ha kisebb gye
re kekkel dolgozunk)

 Ollók
 Tollak vagy színes ceruzák
 Kartonlapok vagy papír
tányérok

Időtartam:
 60 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Bővítik tudásukat a 
pénzről és arról, hogyan 
használják

 Megismerkednek a 
pénzkezeléssel azáltal, 
hogy elkészítik saját 
érméiket
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25. feladat EGY ÉRME TÖRTÉNETE  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves ________________!

A következő feladatunk során mókás és interaktív 
módon fogjuk felfedezni környezetünket. Esetleg 
tudna biztosítani gyermeke számára egy régi karton- 
dobozt, amit magával hozhat ehhez a feladathoz? 

Köszönettel:

 
_______________________

Kedves ________________!

A következő feladatunk során mókás és interaktív 
módon fogjuk felfedezni környezetünket. Esetleg 
tudna biztosítani gyermeke számára egy régi karton- 
dobozt, amit magával hozhat ehhez a feladathoz? 

Köszönettel:

 
_______________________

Kedves ________________!

A következő feladatunk során mókás és interaktív 
módon fogjuk felfedezni környezetünket. Esetleg 
tudna biztosítani gyermeke számára egy régi karton- 
dobozt, amit magával hozhat ehhez a feladathoz? 

Köszönettel:

 
_______________________

Kedves ________________!

A következő feladatunk során mókás és interaktív 
módon fogjuk felfedezni környezetünket. Esetleg 
tudna biztosítani gyermeke számára egy régi karton- 
dobozt, amit magával hozhat ehhez a feladathoz? 

Köszönettel:

 
_______________________
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25. feladat EGY ÉRME TÖRTÉNETE  Egy érme története

Egyszer volt egy apró fém kör, akit Cent
nek hívtak.

Cent egy nagy gyárból származott, ahol 
az emberek sok más olyan pici kört készí
tettek, mint ő. Ők mindannyian fémből 
készültek és érméknek hívták őket.

– Azon tűnődöm, vajon miért vagyunk mi 
itt? – kérdezte Cent a többi kicsi, ragyogó 
fém baráttól, akik közel ültek hozzá.

– Azt hallottam, hogy az emberek fognak 
használni minket – felelte az egyik érme.

– Úgy hallottam, egy kis táskában fognak 
tárolni minket – felelte egy másik.

Mit gondoltok? Mire jók az érmék?

Egy nap Cent felébredt és meglepetten 
látta, hogy egy új helyen van. Egy kis tás - 

kában volt, más, különböző méretű érmék-
kel együtt.

– Hol vagyok? – kérdezte Cent.

– Egy pénztárca belsejében vagy – felelte  
a legközelebbi érme.

– Mit csinálunk mi itt?

– Nos, arra várunk, hogy elköltsenek min - 
ket és dolgokat vegyenek belőlünk – felelte 
egy másik érme.

– Arra használnak minket, hogy dolgokat 
vegyenek?

– Igen. Mi vagyunk a pénz. Az érmék és 
bankjegyek pénzt jelentenek. Az emberek 
arra használnak minket, hogy dolgokért 
cserébe odaadnak minket.
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Mielőtt Cent válaszolhatott volna, egy kéz 
nyúlt bele a táskába és megragadta.

Látta, hogy egy idős férfi nézi őt, mielőtt 
odaadná a boltosnak.

– No, megvagy. Kérhetnék ezért egy na
ran  csot? – kérdezte a férfi.

– Persze – felelte a boltos. Ahogy elvette 
Centet a férfitől, adott neki egy narancsot.

– Hűha. Képes voltam egy narancsot sze-
rezni ennek a férfinak – gondolta Cent 
boldogan.

Ez után Cent azon kapta magát, hogy 
továbbadják, és elcserélik sok más dologra 
– egy jégkrémre, egy labdára, valakinek, 
hogy lemosson egy autót. Cent sok dolgot 
láthatott.

Boldog volt, hogy sok más dologra el 
tudták cserélni és, hogy általa az emberek 
megkaphatták azt, amire szükségük volt, 
és amiket akartak.

Milyen más dolgokat tudsz venni 
pénzért?

Egy éjjel Centet odaadták egy kislánynak, 
ám ekkor őt nem cserélték el semmire: 
ajándék volt.

– Köszönöm nénikém – mondta a kislány  
a hölgynek.

– Szívesen – válaszolta a hölgy, aki a kis
lány nagynénikéje volt. – Mit tervezel tenni 
ezzel a pénzzel? 

– Bedobom a malacperselyembe, mert  
a szü linapomra spórolok – válaszolta a 
kislány.
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Ahogy teltek a napok, egyre több érme 
csatlakozott Centhez a kis malac per sely
ben és Cent hallotta mindannyiuk tör té-
netét. 

Néhányuk elmesélte, honnan származik. 
Mások történeteket meséltek arról, hogy 
miket vettek rajtuk.

Mindenki mesélt arról, hogyan tették 
bol doggá az embereket azzal, hogy meg
vehették azt, amire szükségük volt, amit 
meg akartak venni, és mindenki azon  
tű nődött, hogy most mit fognak venni  
rajtuk a kislánynak.

123A közösségem és én: Együtt élni és dolgozni
7. Modul    Egy közösség része vagyok

– Azt hiszem ez a kislány valami külö nle
gesre spórol velünk – mondta Cent.

Szerintetek mire spórolt a kislány?

Egy nap, egy különleges napon, a kislány 
elvitte a malacperselyt egy kisállat keres
kedésbe. Boldogan és büszkén öntötte ki 
az érméket, majd odaadta őket a kis ál lat-
kereskedés tulajdonosának egy kisku tyáért 
cserébe.

Minden érme látta, mennyire boldog volt a 
kislány a kiskutyával, és ez boldoggá tette 
az érméket is.
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26. feladat A MINI KÖRNYÉK MEGALKOTÁSA

Foglalkozás:
 Beltéri/Kültéri
 Facilitátorteljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Szociális
 Kognitív

Szükséges eszközök: 
 Különböző méretű kis 
dobozok (megkérhetjük a 
gyerekeket, hogy hozzanak 
magukkal, ha lehetséges)

 Nagy méretű kartonpapír 
vagy tábla (a környék modell 
alapjához)

 Négy vagy öt előre kivágott 
karton sablon (beleértve az 
óvodát)

 Üres papírlapok (gyereken
ként 1 db)

 Színes filctollak vagy színes 
ceruzák

 Papírcsíkok
 Ragasztó

Időtartam:
 75 perc

A nap szavai: 
 Környék, vásárló

FACILITÁTORI ELŐKÉSZÜLET:
• Vegyük figyelembe, hogy a megjelölt időtartam pusztán jelzésértékű, és mint 

olyan, a feladat természeténél fogva lehet, hogy egy óránál is több időbe telik 
majd. Ha kevés az időnk, akkor az egyik napon elmehetünk a Környékbeli 
sétára, és felépíthetjük a környék miniatűr mását a következő napon.

• A feladat előtt gyűjtsük össze a dobozokat, amiket a gyerekek hoztak.
• Érdekes lehet, ha engedjük a gyerekeknek, hogy ők maguk fedezzenek fel 

néhány helyet, amelyek a pénzhez kapcsolódnak: pl. egy bolt, bank vagy 
pénz automata. Ezért mielőtt kimennénk sétálni, beszélhetünk egy környékbeli 
bolt, kávézó vagy étterem vezetőjével/tulajdonosával az óvoda közelében, 
amikoris elmagyarázzuk nekik a feladat célját és engedélyt kérünk, hogy ellá
togathassunk hozzájuk a gyerekekkel. Próbáljunk egyeztetni a közeli bank 
veze tőjével/tulajdonosával is. Jó ötlet, ha olyan helyekre is ellátogatunk, ame
lyek fontosak a gyerekek számára.

• Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy átismételtük a biztonsági szabályokat 
a szabadtéri feladat szervezésekor. Ideális esetben bátoríthatjuk a szülői rész
vételt, hogy elegendő számú kísérőt biztosítsunk.

BEVEZETÉS: (30 PERC)
1.  A feladat előtt bíztassuk a gyerekeket, hogy osszák meg, mit tudnak környé

kükről: Milyen épületek vannak itt? Milyen különleges helyeket ismertek? Hova 
szoktatok gyakran járni a szüleitekkel? Mi a kedvenc helyetek? Mit szoktatok 
ott csinálni? stb.

2.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ma sétálni megyünk, hogy felfedezzük a 
környéket. Emlékeztessük őket a 8. feladatra: Látok és hallok. Segítsünk 
visszaemlékezni az akkori élményekre.

3.  Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy ezúttal néhány fontos helyre és bolt
ba fogunk ellátogatni a környéken.

4.  Mielőtt indulunk, kérdezzük meg a gyerekeket, hogy emlékezneke a szabadté
ri feladat során betartott biztonsági szabályokra. Miután felsoroltak néhányat, 
bizonyosodjunk meg arról, hogy a következőket is megemlítik:

• Mindig fogd a párod kezét.
• Maradj mindig a csoporttal.
• Légy óvatos a nem biztonságos helyeken, úgymint árok, szeméttárolók 

és forgalmas utak.
Álljunk sorba, így a gyerekek kettesével tudnak sétálni a párjukkal. 
Ellenőrizzük, hogy elegendő számú kísérő vane velünk a szabadtéri feladat
hoz; megkérhetjük a szülőket is, hogy segítsenek ennél a feladatnál.

5.  Miközben sétálunk, kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassanak rá, mit látnak.

6.  Vigyük el a gyerekeket a boltba, a kávézóba vagy az étterembe, amelyet előző
leg leszerveztünk látogatásra.

7.  Mielőtt belépünk a helyre, emlékeztessük a gyerekeket, hogy figyeljenek meg 
mindent, különösen azt, amit a boltos vagy a dolgozók csinálnak, amikor valaki 
belép, hogy vegyen vagy egyen valamit.

8.  Ha lehetséges, próbáljunk meg ellátogatni a közeli bankba. Közösen fedezzük 
fel a bank különböző részeit és azt, hogy mit csinálnak ott az emberek.

TANULÁS:  (30 PERC)
1.  Miután visszaértünk a környékbeli sétáról, engedjük, hogy a gyerekek elme

séljék, mit láttak a séta során. Kezdeményezzünk beszélgetést a következő 
kérdések segítségével: Jártatok már korábban ezeken a helyeken? Mit 
csináltatok ott? Mit láttatok ezeken a helyeken? Mit csinált a boltos vagy 
mit csináltak a dolgozók?

2.  Vezessük be a gyerekeket a környék miniatűr másának megépítésébe 2Ds 
vagy 3Ds, régi dobozokból kivágott sablonok segítségével.

3.  Készítsünk elő egy nagy kartonlapot vagy táblát az alaphoz.
4.  Kezdjünk neki a feladatnak úgy, hogy segítünk a gyerekeknek az óvodát a 

meg  felelő helyre ragasztani.
5.  Aztán vegyük elő a helyi épületek kivágott sablonjait és kérjük meg a gyere

ke ket, hogy helyezzék el azokat arra a helyre, ahol azok megtalálhatóak az 
óvodához viszonyítva. Például: Emlékeztek hol van a zöldséges? Az óvoda 
előtt vagy mögött található? Közel vagy távol van az óvodától?

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Különböző helyekről tanul
nak, melyek környékük részei

 Meghatározzák környékük 
különböző részeinek funk
cióját

 Meghatározzák kedvenc 
helyeiket a környékükön
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26. feladat A MINI KÖRNYÉK MEGALKOTÁSA

6.  Hagyjuk, hogy a gyerekek megtalálják az épületek megfelelő helyét és ragasz
szuk a hozzátartozó kivágott sablont a karton alapra. 

7.   Eközben kezdeményezzünk beszélgetést a különböző helyekről és épületek
ről. Például: Mit tudtok ott venni? Miért járnak az emberek erre a helyre?  
Szeretitek ezt a helyet? Miért? Jártatok már ott ezelőtt? Szeretnétek el
menni oda?

8.   Engedjük a gyerekeknek kiválasztani, melyik helyet fogják elkészíteni a kör
nyé  künkön. Adjunk karton dobozokat, hogy elkészíthessék az épületeket és 
kidíszíthessék azokat úgy, ahogy szeretnék. A kisebb gyerekek számára jó 
feladat lehet, ha színes papírokat és színes filctollakat adunk, hogy kidíszíthes
sék az épületeket.

9.  Írjuk fel az épületek neveit a dobozokra, valamint a gyerekek neveit a dobozok 
belsejébe, ha van rá mód. Használhatunk jeleket, hogy könnyebb legyen meg
jegyezni a gyerekeknek.

10.  Amikor mindenki végzett, ragasszuk fel a gyerekek épületeit az alapra, hogy 
befejezhessük a környék miniatűr mását.

11.  Kérjük meg őket, hogy emlékezzenek vissza, mi mást láttak még a környéki 
séta során; fák, park, folyó, mező, szelektív hulladékgyűjtők, játszóterek stb. 
Bátorítsuk őket, hogy rajzolják le a környéket ábrázoló alapra ezeket is. Kis 
Afla toun figurákat is tehetnek a környék különböző részeire.

VISSZAJELZÉS: (15 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy nézzék meg az általuk készített mini környéket.
2.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy azonosítsák azokat a helyeket, ahol az emberek 

pénzt használnak és, hogy mondják el, mit csinálnak vele. Segítségként kér 
jük meg őket, hogy gondolkodjanak el azon, amit ma láttak: Mi történik egy 
boltban? Mit csinálnak a vásárlók? Mit csináltok, amikor kenyeret vesz
tek? Mit csinál a boltos? Mit gondoltok, hova teszi a pénzt? Mi a helyzet  
a bankkal?

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Küldjünk levelet a gyerekek szüleinek és kérjük a segítségüket a 
környék térképének elkészítésében, hogy az milyen volt a múltban.
Használhatjuk a 126. oldalon lévő levél mintát. Ne feledjük sze
mélyre szabni az üzenetet, hagyjuk, hogy a gyerekek is segítsenek.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzák el szüleik/gondviselőik 
környékének rajzát a következő alkalomra. Tegyünk pár rajzot a 
gyerekek által készített környék miniatűr mása mellé. Bátorítsuk a 
gyerekeket, hogy keressenek hasonlóságokat és különbségeket.

125A közösségem és én: Együtt élni és dolgozni
7. Modul    Egy közösség része vagyokRÉSZ4.



26. feladat A MINI KÖRNYÉK MEGALKOTÁSA  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves ________________!

Ma felfedeztük a környékünket és néhány ott található helyet.
Nagyszerű lenne, ha gyermekével közösen elkészítenék a környék térképét, am i  - 
 lyen az a múltban volt. Rajzolják le, milyen volt ez a környék, amikor még gyerek 
volt és meséljen róla gyermeke számára. Megrajzolhatják a térképet, és kérje 
meg gyermekét, hogy színezze és díszítse ki az elkészült térképet. Ha Ön más 
helyen nőtt fel, rajzolja le azt a környéket, ahol felnőtt. Ha vannak fény  képei a 
környékről a gyermekkorából, kérem, mutassa meg azokat a gyermekének!
Engedje meg, hogy gyermeke elhozza az elkészült rajzot a környékről a követ-
kező alkalomra.

Köszönettel: 

_______________________

Kedves ________________!

Ma felfedeztük a környékünket és néhány ott található helyet.
Nagyszerű lenne, ha gyermekével közösen elkészítenék a környék térképét, am i  - 
 lyen az a múltban volt. Rajzolják le, milyen volt ez a környék, amikor még gyerek 
volt és meséljen róla gyermeke számára. Megrajzolhatják a térképet, és kérje 
meg gyermekét, hogy színezze és díszítse ki az elkészült térképet. Ha Ön más 
helyen nőtt fel, rajzolja le azt a környéket, ahol felnőtt. Ha vannak fény  képei a 
környékről a gyermekkorából, kérem, mutassa meg azokat a gyermekének!
Engedje meg, hogy gyermeke elhozza az elkészült rajzot a környékről a követ-
kező alkalomra.

Köszönettel: 

_______________________

Kedves ________________!

Ma felfedeztük a környékünket és néhány ott található helyet.
Nagyszerű lenne, ha gyermekével közösen elkészítenék a környék térképét, am i  - 
 lyen az a múltban volt. Rajzolják le, milyen volt ez a környék, amikor még gyerek 
volt és meséljen róla gyermeke számára. Megrajzolhatják a térképet, és kérje 
meg gyermekét, hogy színezze és díszítse ki az elkészült térképet. Ha Ön más 
helyen nőtt fel, rajzolja le azt a környéket, ahol felnőtt. Ha vannak fény  képei a 
környékről a gyermekkorából, kérem, mutassa meg azokat a gyermekének!
Engedje meg, hogy gyermeke elhozza az elkészült rajzot a környékről a követ-
kező alkalomra.

Köszönettel: 

_______________________

Kedves ________________!

Ma felfedeztük a környékünket és néhány ott található helyet.
Nagyszerű lenne, ha gyermekével közösen elkészítenék a környék térképét, am i  - 
 lyen az a múltban volt. Rajzolják le, milyen volt ez a környék, amikor még gyerek 
volt és meséljen róla gyermeke számára. Megrajzolhatják a térképet, és kérje 
meg gyermekét, hogy színezze és díszítse ki az elkészült térképet. Ha Ön más 
helyen nőtt fel, rajzolja le azt a környéket, ahol felnőtt. Ha vannak fény  képei a 
környékről a gyermekkorából, kérem, mutassa meg azokat a gyermekének!
Engedje meg, hogy gyermeke elhozza az elkészült rajzot a környékről a követ-
kező alkalomra.

Köszönettel: 

_______________________
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27. feladat A KERESKEDÉS ESZKÖZEI

BEVEZETÉS:    (15 PERC)
1.  Mielőtt belekezdenénk a mai feladatba, kérjük meg a gyerekeket, hogy mu tas

sák meg a környékről készített rajzaikat, melyeket otthon a családdal készí
tettek. 

2.  Most hívjuk a gyerekeket az elkészített mini környékünk köré. Közösen azono
sítsunk különböző munkákat, amelyeket az emberek a környék egyes részein 
végeznek.

3.  Nevezzünk meg különböző helyeket, és kérdezzük meg, hogy mit láttak, milyen 
munkákat végeznek ott az emberek. Például a gyerekek láthattak pénztároso
kat a boltban, ácsokat az építkezésen vagy tűzoltókat a tűzoltóságon.

4.  Megemlíthetjük az embereket a bankban, ha a gyerekek ismerik őket, mint pél
dául a bankpénztáros, aki pénzt számol.

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy játsszanak el különböző dolgozókat az eszközök 

segítségével. Segítségképp feltehetjük a következő kérdéseket: 
Hogy használja a farmer az ekét?
Hogy használja a halász a horgászbotot (vagy hálót)?
Hogy használja a tűzoltó a tömlőt?
Hogy használja a pénztáros a pénztárgépet?
Hogy használja az ács a kalapácsot?
Hogy számolja a bankpénztáros a pénzt?

2.  A foglalkozások eljátszása után kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel az 
Így csinál a… című dalt.

3.  Énekeljünk közösen! Ezúttal írjuk át a dal szövegét, hogy benne legyenek az 
említett foglalkozások. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutogassák el a dalban 
leírt mozdulatokat, a mi mozdulatainkat követve. Például:

(Mutogassuk el, hogyan szántunk)
Így csinál a farmer amikor földet szánt, a farmer földet szánt,  

a farmer földet szánt. Így csinál a farmer, amikor egész nap szánt.
(Mutogassuk el, hogyan használjuk a tűzoltófecskendőt)

Így csinál a tűzoltó, amikor tömlőt használ, tömlőt használ, tömlőt használ.  
Így csinál a tűzoltó, amikor egész nap tömlőt használ.

(Mutogassuk el, hogyan használjuk a kalapácsot)
Így csinál az ács, amikor kalapácsot használ, kalapácsot használ, kalapácsot 

használ. Így csinál az ács, amikor egész nap kalapácsot használ.
4.  Mutassuk meg a gyerekeknek a különböző foglalkozásokat ábrázoló újság 

kivágásokat. Hagyjuk, hogy a gyerekek kitalálják, melyik képen milyen foglal
kozás látható, és elgondolkodjanak azon, mivel jár az adott foglalkozás.  

Milyen foglalkozás ez? Miből gondoljátok így? Hogyan tudnád elmesélni? 
Kinek van más ötlete?

Egyszerű feladat:
5.  Kérjünk egy önként jelentkezőt a gyerekek közül, aki Aflatoun pantomimes 

lesz. Mutassuk meg az önként jelentkezőnek az egyik foglalkozás kivágást.
6.  Kérjük meg az önként jelentkezőt, hogy mutogassa el azokat a cselekvéseket, 

amelyeket az adott személy csinál a munkája során (például az ács kalapácsot 
használ stb.)

7.  Bíztassuk a többieket, hogy találják ki, melyik foglalkozásról van szó.
8.  Miután kitalálták, kérjünk fel egy következő Aflatoun pantomim önkéntest, és 

ismételjük meg a feladatot. Ne felejtsük el megemlíteni a közösség segítőit a 
környéken.

További feladat:
5.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak 36 főből álló csoportokat.
6.  Mindegyik csoport válasszon egy foglalkozást, amit közösen szeretnének el  

mutogatni. Hogy megkönnyítsük ezt a feladatot, újra megmutathatjuk nekik a 
foglalkozásokat ábrázoló újságkivágásokat. Hagyjunk elég időt a gondolko
dásra és felkészülésre. Jó ötlet lehet végigjárni a csoportokat, hogy segítsünk 
nekik összerendezni a jelenetet, és hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a 
csoportok nem ugyanazt a foglalkozást fogják elmutogatni.

7.  Szólítsuk a csoportokat egyesével, hogy játsszák el az általuk kitalált jelenetet 
a csoport előtt.

8.  Kérjük meg a többieket, hogy találják ki, melyik foglalkozást mutatja el éppen  
a kiscsoport. 

VISSZAJELZÉS: (10 PERC)
1.  Soroljunk fel olyan dolgokat, amelyeket a dolgozók azért tesznek, hogy se gít

sék vele a közösséget. Például: „Az ács új dolgokat épít.” vagy „Az ács meg
javítja a törött dolgokat.”

2.  Írjuk fel ezeket a gondolatokat a táblára vagy a flipchart papírra egy vers for
májában. Kezdjük így: „Én vagyok a …”

3.  Amikor végeztünk, olvassuk fel hangosan a verset a gyerekeknek.

További feladat:
4.  Beszélgessünk a foglalkozások és a munka fontosságáról! Miért fontosak a 

foglalkozások? Bíztassuk a gyerekeket, hogy soroljanak fel minél több gondo
latot. Igyekezzünk hangsúlyozni a munka és a pénzkeresés, a munka és mások 
segítése közötti összefüggést, valamint ezt: a munka, ami büszkeséggel tölt el 
minket.

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátorteljes csoport
 Facilitátorkiscsoportok

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Magazin vagy újságkivá
gások különböző foglal ko
zásokról, beleértve azokat, 
amelyek megtalálhatóak a 
közösségben

 Tábla vagy flipchart lap

Időtartam:
 45 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Meghatároznak és megne 
veznek különböző foglal 
kozásokat/szakmákat

 Fejlesztik tudásukat a 
közösségről, és hogy az 
mit foglal magában

 Megértik a környéküket 
azáltal, hogy modellezik 
a környezetet és annak 
működését

 Megalapozzák megbecsü
lésüket a körülöttük 
levő emberek és helyek 
kapcsán
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28. feladat A MINI PIACUNK MEGALKOTÁSA

Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátorteljes csoport
 Facilitátorkiscsoportok

Fejlődési területek:
 Szociális
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Nagy méretű papírok, hogy 
plakátokat készíthessünk 
(elegendő néhány kis 
csoport számára)

 Ragasztószalag
 Fehér lapok
 Filctollak vagy színes 
ceruzák

 Különböző tárgyak vagy 
ételek (tollak, ruhák, almák, 
banánok, répák stb.) vagy 
üres konzervdobozok 
vagy egyéb ételtároló 
edények. Ezek hiányában 
használhatunk magazin 
kivágásokat a különböző 
dolgokról

 Ragasztó
 Díszítőelemek a piaci stand 
feldíszítéséhez (ágacskák, 
tollak, virágok stb.)

 Aflatoun érmék (Aflatounkák)

Időtartam:
 70 perc, vagy több foglalko
zás, a rendelkezésre álló 
időtől függően

FACILITÁTORI ELŐKÉSZÜLET:
• Ehhez a feladathoz olyan dolgokra lesz szükségünk, amit a gyerekek a vásár

láshoz és eladáshoz tudnak használni. Készíthetünk előre kivágott sablonokat 
vagy hozhatunk üres konzervdobozokat, ételtárolókat vagy egyéb tárgyakat, 
amelyet a gyerekek biztonságosan tudnak használni. 

• Nyugodtan kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsék el saját tárgyaikat, ame  
lyeket megrajzolhatnak, vagy újságokból és magazinokból vághatnak ki, vagy 
amelyeket gyurmából készíthetnek el, stb. Ebben az esetben el kell végez
nünk a Bevezetés és Tanulás feladatrészeket ezen a foglalkozáson és az ezt 
követő foglalkozásokon, hogy legyen elegendő ideje a gyerekeknek, hogy 
elkészíthessék saját tárgyaikat a piacra.

• Miután felállítottuk a piaci standokat, a gyerekek folytathatják a játékot a Mini 
Piaccal a következő napok és hetek során is. Fontos, hogy új képekkel és 
tárgyakkal feldobjuk a Mini Piacot a változatosság és az érdeklődés fenn  tar
tása érdekében. Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mely tárgyakat szeretnék 
használni.

BEVEZETÉS: (15 PERC)
1.  Emlékeztessük a gyerekeket a 26. feladat: A mini környék megalkotása  

kör nyékbeli sétájára. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy idézzék fel mit láttak:  
Emlékeztek a környéken tett sétánkra? Milyen helyekre látogattunk el? 
Mit láttunk ott? Mi más történt még a sétánkon?

2.  Ha még nem említették, emlékeztessük a gyerekeket a boltban vagy a piacon 
tett látogatásokra, és mondjuk el nekik, hogy még többet fogunk tanulni arról, 
mi történik ezeken a helyeken.

3.  Idézzük fel az Egy érme történetét és a boltokról és pénzről szóló beszélge
tést a 25. feladatból: Egy érme története. Tudjátok mire valók a boltok? 
Emlékeztek, mit csinált a boltos, amikor valaki vásárolt valamit?

4.  Ha szükséges, emlékeztessük a gyerekeket, hogy a vevő ad valamennyi pénzt 
az eladónak cserébe azokért a dolgokért, amiket szeretne.

Egyszerű feladat:
5.  Mondjuk el közösen a Piaci verset (lent). A vers néhány részét elmutogathat

juk, hogy még játékosabbá tegyük azt, és megkérhetjük a gyerekeket, hogy 
kövessék a mozdulatainkat (dőlt betűs részek) 

Piaci vers
Piacra járni, Piacra járni (menetelés)

Piacra járni, Piacra járni, hogy vehessek egy nagy almát (evés imitálása).
Ugrándozva ropni (táncolás).

Piacra járni, Piacra járni (menetelés), hogy vehessek egy fagyit (evés imitálása),

Otthon újra, otthon újra (ház elmutogatása),
Ugrándozva ropni (táncolás).

Piacra járni, Piacra járni (menetelés),  
hogy vehessek egy forró perecet (evés imitálása),

Otthon újra, otthon újra (ház elmutogatása), a piac letudva.

 TANULÁS: (40 PERC)
1.  Készítsünk közösen egy Mini Piacot! Itt az alkalom, hogy eljátsszuk, hogy mi 

vagyunk az eladók és a vevők a piacon.
2.  Segítsünk a gyerekeknek 23 csoportot alakítani, hogy 2 vagy 3 piaci standot 

tudjunk kialakítani. Kérjük meg a csoportokat, hogy üljenek le körbe a terem 
különböző részein. 

3.  Most mindegyik csoport el fogja készíteni a saját standját a piacra. Kérjük meg 
őket, hogy idézzék fel, mit láttak a boltokban, ahova ellátogattunk.

4.  Döntsük el a gyerekekkel közösen, hogy milyen standot fognak felállítani és 
mi szükséges ahhoz, hogy megcsinálják ezt a standot. Mondjuk el nekik, 
hogy standjukat minél szebben kell elkészíteniük, hogy az emberek hozzájuk 
menjenek vásárolni. Néhány javaslat: készítsünk színes plakátokat, készítsünk 
asztalterítőt régi ruhaanyagok és ragasztó segítségével a standokra stb.

5.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek egy plakátot, melyen a termékei
ket vagy a standjukat reklámozzák, majd segítsünk azokat a terem megfelelő 
részeiben kiragasztani. Helyezzünk egyegy asztalt a plakátok elé; ez az asztal 
lesz a piaci stand.

6.  Miután feldíszítették a standjukat, mutassunk különböző tárgyakat, ételeket és 
üres ételdobozokat a gyerekeknek, amiket mi hoztunk. Adjunk időt, hogy ki
válasszák azokat a tárgyakat, melyek a legjobban tetszenek. Kérjük meg őket, 
hogy legfeljebb 2 tárgyat válasszanak, amit el szeretnének adni a standjukon.

7.  Mondjuk el nekik, hogy mindannyian ugyanazt fogják csinálni.

További feladat:
8.   Ha az idő engedi, és ezt a feladatot több foglalkozáson keresztül szeretnénk 

végrehajtani, megkérhetjük a gyerekeket, hogy készítsék el az eladásra szánt 
tárgyakat saját maguk. Bátoríthatjuk őket, hogy hozzanak üres konzervdobo
zokat otthonról, hogy megrajzolhassák azokat a termékeket, amelyeket el sze
retnének adni, vagy vágjanak ki fényképeket régi magazinokból és ragasszák 
rá azokat egy kartonlapra, hogy még vonzóbbnak tűnjenek.

9.   Még egyszer kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel, mit láttak a boltban a 
környéken tett sétánk során: Mit csinált az eladó? Mit csináltak a vásárlók?

10.  Ezt figyelembe véve, próbáljunk meg eladók és vásárlók lenni. Segítsünk a 
csoportoknak elrendezni a tárgyakat a standjaikon, és magyarázzuk el nekik, 
hogy ők most ezeket fogják eladni a „vásárlóknak”.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Felállítanak egy piaci 
standot kis csoportokban

 Megismerkednek az 
alapvető piaci dinamikával 
és az eladásvásárlás 
nyelvezetével
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28. feladat A MINI PIACUNK MEGALKOTÁSA

11. Ha szeretnénk venni valamit, mire van szükségünk? Kérjük meg a gyere
keket, hogy vegyék elő Aflatoun Pénzes ládikájukat, amiből néhány érmére 
szükségük lesz ebben a feladatban (javasoljunk adott mennyiséget). Mondjuk 
el nekik, hogy az érméiket fogják használni ahhoz, hogy dolgokat vásároljanak 
a többi standnál.

12. Itt az idő, hogy játsszunk! Hagyjuk a gyerekeknek felfedezni a piacot, körön
ként váltogatva az eladó és vásárló szerepét. Vegyünk részt a játékban azáltal, 
hogy támogatjuk a játékukat és kérdéseket teszünk fel, viszont hagyjuk, hogy 
a gyerekek irányítsák a játékot. Tegyünk fel kérdéseket, mint például: Hány 
Aflatoun érmébe kerül ez a toll?

13. Hogy még játékosabbá tegyük, javasolhatunk különböző szituációkat, például:
• Két vásárló ugyanazt a dolgot szeretné megvásárolni, de már csak egy 

maradt belőle.
• Egy tolvaj garázdálkodik az egyik standnál stb.

Serkentsük a gyerekek képzelőerejét azzal, hogy különböző szituációkat talál
nak ki.

VISSZAJELZÉS: (15 PERC)
1.  A Mini Piac játék után üljünk le egy nagy körben és beszélgessünk arról, mi lyen 

volt eljátszani, hogy egy boltban dolgozunk vagy a piacon vásárolunk. Tegyünk 
fel kérdéseket, mint például: Mi volt a nagyobb móka, eladni vagy venni? 
Miért? Mit vettél a piacon és miért?

2.  Közösen idézzük fel azt, mennyire fontos, hogy az értékes dolgainkat bizton
ságos helyen tároljuk. Kérdezzük meg a gyerekeket: A ma megkeresett ér
méinket a piacon kellene hagynunk? Mi lenne biztonságos hely az érmék 
számára? Miért biztonságos az a hely?

3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy a ma vásárolt dolgokat tartsák az Aflatoun 
Utazó ládájukban és az összes érméjüket az Aflatoun Pénzes ládikában. Mivel 
az érméket csoportban keresték, kérjük meg egyiküket, hogy gyűjtsön össze 
minden érmét a kiscsoportoktól és osszák szét egyenlően a nagycsoport tag 
jai között.
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29. feladat A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TERMÉSZET

Foglalkozás:
 Kültéri
 Facilitátorteljes csoport
 Facilitátorkiscsoportok

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Természeti kincsek listája, 
egy nagyméretű papír, 
amelyen megtalálhatóak 
a természeti kincsek 
különböző kategóriái (öt 
gyerekenként 1 db) Lásd a 
példát a 133. oldalon. 

 Magazin vagy újságkivá
gások a különböző termé 
szeti kincsekről. Ellenőriz 
zük, hogy mindegyik 
kategóriában gyűjtöttünk 
különböző példákat: víz, 
állat, növény és talaj

 Filctollak
 Ragasztószalag vagy 
ragasztó

Időtartam:
50 perctől pár napig

FACILITÁTORI ELŐKÉSZÜLET:
• A foglalkozás előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy jól megterveztüke előre a 

sétánkat a természetbe.
• Kezdjük azzal, hogy kiválasztjuk az útvonalat, amely biztonságos és ahol a 

gyerekek érdekes dolgokat láthatnak és érinthetnek: különböző fajta állatok 
vagy rovarok, fák, virágok stb.

• Ha lehetséges, hívjuk el a közösség néhány olyan tagját, akik gondját viselik 
a fáknak és növényeknek a környéken, hogy magyarázzák el a gyerekeknek, 
hogyan bizonyosodnak meg arról, hogy a növények egészségesen nőnek és 
egészségesek maradnak.

• Ha nincsenek fák a környéken és nincs lehetőség szabadtéri sétát tenni, hasz  
nálhatunk egyszerűen fákat ábrázoló képeket a feladat visszajelzés részénél. 
Ha lehetséges, hozzunk egy kisméretű cserepes növényt, amit megmuta tha
tunk a gyerekeknek.

BEVEZETÉS: (10 PERC)
1.  Azzal a mondattal vezessük be a feladatot a gyerekeknek, hogy a mi környé

künk különleges – nem csak az ottani emberek és helyek miatt, hanem a körü
löttünk levő természet miatt.

2.  Kérdezzük meg a gyerekeket: A természetnek mely részeit tudjátok meg
nevezni? Ha szükséges, említsünk néhány példát: fák, növények, eső, víz stb. 
Kezdeményezzünk beszélgetést: Hogy néz ki egy fa? És mi a helyzet az 
ég bolttal? stb.

3.  Itt az idő elindulni a természeti sétánkra, hogy még több mindent fedezzünk fel 
és kutassunk fel a természetről. Kérjük meg őket, hogy idézzék fel a biztonsági 
szabályokat, amelyeket követnünk kell, amikor közösen megyünk a szabadba. 
Bizonyosodjunk meg arról, hogy elegendő számú kísérő áll rendelkezésünkre 
ehhez a feladathoz.

TANULÁS: (30 PERC)
1.  Miközben sétálunk, mutassunk rá érdekes állatokra és növényekre, és bátorít

suk a gyerekeket, hogy tegyék ugyanezt. Kezdeményezzünk beszélgetést a 
következő kérdés segítségével: Mit tudtok erről az állatról/erről a nö vény
ről/erről a rovarról?

2.  Menjünk olyan helyre a környéken, ahol sok a fa és gyűjtsük a gyerekeket egy 
olyan fa köré, amelynek sok tulajdonságát fedezhetjük fel.

3.  Kérjük meg őket, hogy fedezzék fel a fa részeit. Kérdezzük meg, mit látnak.
4.  A fa mellett állva hívjuk fel a gyerekek figyelmét annak különböző részeire: 

Szerintetek ezek mire valók? Mire valók a gyökerek? És a törzs? stb. 

Hangsúlyozzuk a fa részei és a gyerekek testrészei közötti hasonlóságokat 
(pl. a gyökerek hasonlóak a lábfejekhez, a földön tartják a fát és segítik, hogy 
álljon). Majd kérdezzük meg a gyerekeket: Mely testrészeitek hasonlítanak a 
fa részeire? (pl. az ágak és karok, a has és a törzs, a bőr és a kéreg).

ÖTLETLÁDA:
A közösségi szerepvállalás nagyon fontos a koragyermekkori 
oktatásban. Ha sikerült bevonnunk a közösség néhány tagját, akik 
vigyáznak a fákra és növényekre a környéken, kérjük meg őket, 
hogy magyarázzák el, hogyan vigyáznak a fákra és növényekre, 
hogy azok egészségesen növekedjenek és egészségesek marad
janak.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismerkednek a 
természettel

  Felfedezik a természeti 
kincsek fogalmát

A nap szava: 
 Természeti kincsek
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29. feladat A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TERMÉSZET

VISSZAJELZÉS: (10 PERC)
1.  Miután visszatértünk a sétáról, kérjük meg a gyerekeket, hogy osszák meg a 

többiekkel, mit fedeztek fel ma az érzékszerveikkel: Mit láttatok ma a séta 
során? Kérjük meg őket, hogy beszéljék meg felfedezéseiket részletesebben: 
fák, kéreg, állatok, rovarok, föld, fű, diófélék, magok stb. Milyen illatokat 
éreztetek? Milyen tapintása volt a fa kérgének, amikor megérintettétek? 
Milyen hangokat hallottatok?

2.  Mondjuk el, hogy minden ilyen dolgot természeti kincsnek, természeti erőfor
rásnak hívunk. Kérdezzük meg a gyerekeket: Szerintetek mit jelent az, hogy 
„természeti kincsek”? Segítsük a beszélgetést azzal, hogy különkülön fel
fe dezzük a szavak jelentését. Mit jelent a „természeti” szó? Mi a helyzet a 
„kincsekkel”, „erőforrásokkal”? Magyarázzuk el, hogy a kincsek, erőforrások 
olyan dolgok, amelyek a természetből származnak, amelyeket használhatunk 
és szükségesek számunkra a túléléshez.

További feladatok:
3.  Segítsünk a gyerekeknek öt főből álló csoportokat alakítani. Adjunk minden 

csoportnak természeti kincseket ábrázoló kivágott képeket, a Természeti kin
csek, erőforrások listáját (133.o.) és egy kis ragasztószalagot vagy ragasztót. 
Ellenőrizzük, hogy a csoportoknál különböző természeti kincseket ábrázoló 
képek vannak.

4.  Mutassuk be a Természeti kincsek listáját a gyerekeknek és tanítsuk meg nekik 
a különböző kategóriákat, pl. állatok és rovarok, talaj és ásványok, növények, 
fák, magok, víz.

5.  Kérjük meg a csoportokat, hogy természeti kincseiket a különböző kategóriák 
szerint csoportosítsák és ragasszák rá őket a listára. Bátorítsuk őket, hogy 
rajzoljanak további elemeket, ha szeretnének: Milyen más természeti kincset 
ismertek?

6.  Miután végeztek, kérjük meg őket, hogy mutassák meg plakátjaikat, és be szél 
 jék át azokat: Milyen közös dolog van az állatokban? Mi a helyzet a nö vé
nyekkel? stb.

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
A KÖZÖS FA ELÜLTETÉSE AZ ÓVODÁBAN
A meghívólevél (132. o.) használatával hívjuk meg a szülőket/gond
viselőket, hogy csatlakozzanak hozzánk a következő feladatban.
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy mutassák be plakátjaikat a szüleik
nek/gondviselőiknek. Megoszthatják, mit fedeztek fel a természet
ben tett séta során. Mit fedeztek fel? Miért olyan fontosak a fák? 
Miért nem ültetjük el saját fánkat az óvoda udvarán?
Bíztassuk a szülőket és gyerekeket, hogy beszéljék meg, milyen 
fajta fát és növényt ültessünk és hova. Lehet, hogy közösen járják 
körbe a kérdést: milyen fajta fa tudna itt könnyebben növekedni? 
Mit kell tennünk ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy 
megmarad? Honnan vehetünk egy fát, amit elültethetünk? Báto
rítsuk a gyerekeket és szülőket, hogy közösen tervezzék meg a fa 
elültetésének feladatát.
Ehelyett, ha nincs lehetőség a fa elültetésére, a szülők és gyerekek 
közösen tanulhatnak arról, hogyan vigyázzanak és figyeljenek meg 
egy fát az év további részében.
Javasoljuk, hogy a szülők és gyerekek együtt válasszanak egy fát 
vagy növényt az óvoda közelében, amelyre vigyázni szeretnének.
Bíztassuk a szülőket, hogy segítsenek a gyerekeknek a gondosko
dás érzésének kialakításában a természettel szemben azáltal, 
hogy felfedeznek, meghatároznak és megterveznek minden tevé
kenységet, amit annak érdekében tehetnek, hogy közösen vigyáz
zanak a fára vagy növényre.
Például rendszeresen meglátogathatják a fát és ellenőrizhetik a 
föl det és vizet, ha szükséges.
Bátorítsuk a szülőket és gyerekeket, hogy határozzák meg a saját, 
különleges módjukat arra, hogyan figyelik meg és követik nyomon 
a választott fa vagy növény növekedését az év során.
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29. feladat A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TERMÉSZET  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves _______________! 

Ma egy csodás sétát tettünk a természetben. Rengeteg fát, növényt és rovart 
fedeztünk fel. Szeretne segíteni nekünk még több dolgot felfedezni a fákról, növé-
nyekről és természeti kincsekről? Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sok 
mókában lenne együtt részünk!
Szeretnénk közösen elültetni egy fát. Tudna segíteni a projektünkben azzal, hogy 
csatlakozik hozzánk a fa ültetéses feladatban? 

MIKOR: _______________ 

HOL: _______________ 
 
Nagyon várjuk, hogy találkozzunk, és többet tanuljunk közösen a természetről!
Köszönettel:

_______________________

Kedves _______________! 

Ma egy csodás sétát tettünk a természetben. Rengeteg fát, növényt és rovart 
fedeztünk fel. Szeretne segíteni nekünk még több dolgot felfedezni a fákról, növé-
nyekről és természeti kincsekről? Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sok 
mókában lenne együtt részünk!
Szeretnénk közösen elültetni egy fát. Tudna segíteni a projektünkben azzal, hogy 
csatlakozik hozzánk a fa ültetéses feladatban? 

MIKOR: _______________ 

HOL: _______________ 
 
Nagyon várjuk, hogy találkozzunk, és többet tanuljunk közösen a természetről!
Köszönettel:

_______________________

Kedves _______________! 

Ma egy csodás sétát tettünk a természetben. Rengeteg fát, növényt és rovart 
fedeztünk fel. Szeretne segíteni nekünk még több dolgot felfedezni a fákról, növé-
nyekről és természeti kincsekről? Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sok 
mókában lenne együtt részünk!
Szeretnénk közösen elültetni egy fát. Tudna segíteni a projektünkben azzal, hogy 
csatlakozik hozzánk a fa ültetéses feladatban? 

MIKOR: _______________ 

HOL: _______________ 
 
Nagyon várjuk, hogy találkozzunk, és többet tanuljunk közösen a természetről!
Köszönettel:

_______________________

Kedves _______________! 

Ma egy csodás sétát tettünk a természetben. Rengeteg fát, növényt és rovart 
fedeztünk fel. Szeretne segíteni nekünk még több dolgot felfedezni a fákról, növé-
nyekről és természeti kincsekről? Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sok 
mókában lenne együtt részünk!
Szeretnénk közösen elültetni egy fát. Tudna segíteni a projektünkben azzal, hogy 
csatlakozik hozzánk a fa ültetéses feladatban? 

MIKOR: _______________ 

HOL: _______________ 
 
Nagyon várjuk, hogy találkozzunk, és többet tanuljunk közösen a természetről!
Köszönettel:

_______________________
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29. feladat A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TERMÉSZET  Természeti kincsek, erőforrások táblázat

OJavaslat: 
Ahhoz, hogy lemásolhassuk 
ezt a táblázatot, osszunk 
egy nagy méretű papírlapot 
négy részre és ragasszunk 
egyegy képet minden s a rok
ba, a különböző ter mészeti 
kincs kategóriák jelképeként. 
Például tegyük egy állat képét 
az Állatok és rovarok sarokba 
és így tovább. Íme egy pél da 
a Természeti kincsek, erő for-
rások kategóriái feladatlapra. 
Bátran használjuk fel ezt a 
sajátunk elkészítéséhez.

TALAJ, KÖVEK ÉS 
ÁSVÁNYOK

NÖVÉNYEK, FÁK ÉS 
MAGOK

ÁLLATOK ÉS 
ROVAROK

VÍZ
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30. feladat A TERMÉSZET A MI FELELŐSSÉGÜNK

Foglalkozás:
 Beltéri/Kültéri
 Facilitátorteljes csoport
 Facilitátorkiscsoport

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális
 Fizikai

Szükséges eszközök: 
 Magazin kivágások: egy  
kő vagy ásvány, egy állat, 
egy növény vagy fa

 Plakát méretű papírok (öt 
gyerekenként 1 db), tetején 
felirattal: „Ez a fából ered”

 Babbal töltött befőttesüve
gek és némi ruhaanyag, egy 
szalvéta vagy egy darab 
vatta az ültetéshez (5 gyere 
kenként 1 db)

 Magazin kivágások külön 
böző ember alkotta termé 
kekről, beleértve jó néhá
nyat, melyek fából vannak, 
úgymint papír, tűzifa, vagy 
fából készült bútordarabok.

Időtartam:
 55 perc

FACILITÁTORI ELŐKÉSZÜLET:
• Tegyünk ki egyegy képet egy kőről, egy állatról és növényről vagy fáról a 

te rem három különböző sarkába. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyerekek
nek elég helye van körbe sétálni a teremben. Ha lehetséges, szabadtéren is 
végrehajthatjuk ezt a feladatot.

• Ismételjük át a 6. feladatot: Élő vagyok, mivel ez a feladat tartalmaz néhány 
kifejezést és némi tudást az előző feladatból.

BEVEZETÉS: (15 PERC)
1.  Ültessük le a gyerekeket egy körben, és mutassuk meg nekik a három kitett 

képet a teremben. Kérdezzük meg őket: Mit láttok?
2.  Fedezzük fel mindegyik kép tulajdonságait! Mondjuk el, hogy néhány jellemző 

tulajdonságot fogunk említeni a képekről. Bátorítsuk őket, hogy sétáljanak 
vagy fussanak oda ahhoz a képhez, amelyikre jellemző az említett tulajdonság.

3.  Egyesével soroljuk fel a következő jellemző tulajdonságokat:
a. vízre van szüksége a túléléshez
b. fényre van szüksége a túléléshez
c. mozog
d. remeg
e. tud repülni
f. szaporodik (ha ez a szó túl bonyolult, mondhatjuk, hogy „több olyan 

dolgot teremt mint ő maga”)
g. ételre van szüksége a túléléshez
h. nem mozog
i. nincs szüksége vízre vagy ételre a túléléshez
j. levegőre van szüksége a túléléshez

4.  Minden egyes állítás után hagyjunk elegendő időt arra, hogy megbeszélhessük 
őket: Miért gondoljátok így? Miért választottátok ezt az elemet? Kinek van 
más ötlete? Emlékeztessük a gyerekeket, hogy ne féljenek rossz választ adni, 
hiszen tanulhatunk egymástól.

5.  Idézzük fel a élő és élettelen dolgokat a 6. feladatból: Élő vagyok. Segítsünk 
a gyerekeknek visszaemlékezni az élő és élettelen dolgok közti különbségre. 
Kérjük meg őket, hogy mondjanak néhány példát az élő és élettelen dolgokra 
és azok jellemző tulajdonságaira.

6.  Hangsúlyozzuk, hogy hozzánk hasonlóan, minden élő dolognak vannak szük
ségletei. Kérdezzük meg a gyerekeket: Szerintetek mik a fák szükségletei? 
Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy túlélnek?

TANULÁS: (20 PERC)
1.   Kérdezzük meg a gyerekeket: Szerintetek miért fontosak a fák? Kezdemé

nyezzünk csoportos beszélgetést néhány példa segítségével: Ha nagyon me
leg lenne, hova ülnétek inkább: a napra vagy egy fa alá? Tudjátok miből 
készülnek a teremben található asztalok?

2.   Kérjük meg a gyerekeket, hogy sétáljanak körbe a teremben és mutassanak rá 
azokra a tárgyakra, amelyekről azt gondolják, hogy fából készülnek.

3.   Megismételhetjük a feladatot úgy, hogy megkérjük a gyerekeket, hogy találja
nak más tárgyakat, amik természetes anyagokból készülnek, úgymint pamut, 
bőr stb.

További feladat:
4.   Segítsük a gyerekek visszajelzését a természeti kincsek fontosságáról. Kezde

ményezzünk beszélgetést a következő kérdés segítségével: Szerintetek miért 
fontosak számunkra a természeti kincsek, erőforrások?

5.   Kérjük meg a gyerekeket, hogy nevezzenek meg dolgokat, amiket gyakran 
hasz nálunk és fából készülnek: például tűzifa, bútor, papír stb.

6.   Alakítsunk kisebb, öt főből álló csoportokat, és bíztassuk a gyerekeket, hogy 
készítsék el saját „Ez fáktól származik” plakátjukat. Adjunk minden csoportnak 
egy nagy darab papírt és néhány újságkivágást a fából készült dolgokról.

7.   Bíztassuk a csoportokat, hogy gondolják végig és azonosítsák be azokat a 
dolgokat, amelyek fából készülnek. Lepjük meg őket néhány váratlan dolog
gal, úgy mint rágógumi, hajlakk, gumikesztyű stb.

8.   Miután végeztünk, kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be az elkészült 
plakátjaikat. Kérdezzük meg a többieket, egyetérteneke. Vonjuk be őket is a 
csoportbeszélgetésbe az ötleteikről.

9.   Ha lehetséges, tegyük ki a plakátokat a falra a szülők/gondviselők számára, 
hogy láthassák, amikor gyermekeiket hozzák vagy értük jönnek.

10.  Mi más jut még eszükbe? Bíztassuk a gyerekeket, hogy otthon is folytassák  
a keresgélést a szüleikkel.

VISSZAJELZÉS:  (20 PERC)
1.   Kérdezzük meg a gyerekeket, szerintük kihez tartoznak ezek a kincsek: Sze rin 

tetek kihez tartoznak a fák az erdőben? No és a víz a tóban? És a folyók?
2.   Erősítsük meg a megosztott felelősség fogalmát: Kinek kell gondoskodnia 

arról, hogy ezek a kincsek egészségesek legyenek, és biztonságban 
maradjanak? Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a természeti kincsek nem 
csak hozzánk vagy csak hozzájuk tartoznak, hanem mindannyiunkhoz. Mind
annyian felelősek vagyunk jólétükért és mindannyiunk számára fontosak.

3.   Ahhoz, hogy tovább folytassuk a beszélgetést a természetről, a gondoskodás
ról és felelősségről, bátoríthatjuk a gyerekeket, hogy ültessenek el egy kicsi 

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megerősítik a természeti 
kincsek (pl. fák, növények,  
víz stb.) fogalmát

 Megértik, miért fontos óvni  
a természetet, és hogyan 
tudunk ehhez hozzájárulni

 Megértik, hogy mindany
nyian felelősek vagyunk  
a kö rülöttünk levő ter 
mészet jólétéért

A nap szavai: 
 Túlélni, szükség
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30. feladat A TERMÉSZET A MI FELELŐSSÉGÜNK

magot egy cserépben. Jó ötlet lehet számukra, ha mi magunk figyeljük meg: 
először melyik mag nő könnyen és gyorsan a mi részünkön, és melyiket 
könnyű megtalálni. Példaképpen, további információkat találhatunk arról az 
Ötletládában, hogyan ültessünk babot.

Egyszerű feladat:
4.   Készítsünk elő néhány befőttesüveget, amelyekben bab van.
5.   Mutassuk meg a gyerekeknek a befőttesüvegeket. Szerintetek mi fog történni 

a befőttesüvegben?
6.   Rendezzük csoportokba a gyerekeket, és adjunk minden csoportnak egy be

főttesüveget. Bíztassuk a csoportokat, hogy öntözzék meg a befőttesüveget 
minden nap, és viseljék gondját a babnövénynek.

7.   Hát nem mókás megfigyelni, hogy nőnek a babnövényeink? Bíztassuk a gye
re keket, hogy rögzítsék felfedezéseiket a saját Növénynaplójukban (lásd a 
példát a 137. oldalon) az elkövetkező hetek során.

Extra Feladat:
8.   Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak ötfős csoportokat.
9.   Adjunk minden csoportnak egy befőttesüveget, egy darab textilt vagy szalvé

tát, vagy egy kis vattát és egy babot.
10.  Tanítsuk meg nekik, hogyan kell elültetni a babokat.
11.  Bíztassuk a gyerekeket, hogy egymás között osszák fel, ki miért lesz felelős, 

és együtt viseljék gondját a növényeknek. Elkészíthetik saját Növénynaplóju
kat, ha szeretnék (lásd lentebb). Pár naponta engedjük a gyerekeknek lerajzol
ni, amit a befőttesüvegben látnak. Néhány hét után együtt megvizsgálhatjuk, 
mennyit változtak a magok. Kitaláljátok, mi történik a föld alatt?

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Bíztassuk a gyerekeket, hogy válasszanak ki egy természeti 
kincset, amiről többet szeretnének tanulni a szüleikkel/gondviselő
ikkel: víz, föld, virágok, tehén, hal stb. Miért fontos? Mire használ
juk? Kérjük meg őket, hogy rajzolják le a válaszaikat egy papírra, 
és hozzák el rajzaikat a következő alkalomra. Használjuk a levél 
sablont a 136. oldalon, hogy felvegyük a kapcsolatot a szülőkkel/
gondviselőkkel. Ne feledjük személyre szabni a levélkét; kérhetjük 
a gyerekek segítségét is.
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30. feladat A TERMÉSZET A MI FELELŐSSÉGÜNK  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves _______________!

A napokban a természeti kincseket fedezzük fel együtt.  A gye-
rekek szeretnek a növényekről, a vízről, a fákról stb. ta nulni. 
Szeretne segíteni gyermekének, hogy még többet tanul hasson 
róluk?
Közösen válasszanak egy természeti kincset, amelyet együtt 
fedeznek fel. Hagyja, hogy gyermeke visszaemlékezzen min-
den olyan alkalomra, amikor ezt a természeti kincset, erőforrást 
használtuk. Mire használjuk? Miért fontos?
Ha van rá idő, segítse gyermekének lerajzolni, mit fedezett fel  
a közösen kiválasztott természeti kinccsel kapcsolatban.

Köszönettel: 
 

_______________________

Kedves _______________!

A napokban a természeti kincseket fedezzük fel együtt.  A gye-
rekek szeretnek a növényekről, a vízről, a fákról stb. ta nulni. 
Szeretne segíteni gyermekének, hogy még többet tanul hasson 
róluk?
Közösen válasszanak egy természeti kincset, amelyet együtt 
fedeznek fel. Hagyja, hogy gyermeke visszaemlékezzen min-
den olyan alkalomra, amikor ezt a természeti kincset, erőforrást 
használtuk. Mire használjuk? Miért fontos?
Ha van rá idő, segítse gyermekének lerajzolni, mit fedezett fel  
a közösen kiválasztott természeti kinccsel kapcsolatban.

Köszönettel: 
 

_______________________

Kedves _______________!

A napokban a természeti kincseket fedezzük fel együtt.  A gye-
rekek szeretnek a növényekről, a vízről, a fákról stb. ta nulni. 
Szeretne segíteni gyermekének, hogy még többet tanul hasson 
róluk?
Közösen válasszanak egy természeti kincset, amelyet együtt 
fedeznek fel. Hagyja, hogy gyermeke visszaemlékezzen min-
den olyan alkalomra, amikor ezt a természeti kincset, erőforrást 
használtuk. Mire használjuk? Miért fontos?
Ha van rá idő, segítse gyermekének lerajzolni, mit fedezett fel  
a közösen kiválasztott természeti kinccsel kapcsolatban.

Köszönettel: 
 

_______________________

Kedves _______________!

A napokban a természeti kincseket fedezzük fel együtt.  A gye-
rekek szeretnek a növényekről, a vízről, a fákról stb. ta nulni. 
Szeretne segíteni gyermekének, hogy még többet tanul hasson 
róluk?
Közösen válasszanak egy természeti kincset, amelyet együtt 
fedeznek fel. Hagyja, hogy gyermeke visszaemlékezzen min-
den olyan alkalomra, amikor ezt a természeti kincset, erőforrást 
használtuk. Mire használjuk? Miért fontos?
Ha van rá idő, segítse gyermekének lerajzolni, mit fedezett fel  
a közösen kiválasztott természeti kinccsel kapcsolatban.

Köszönettel: 
 

_______________________
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30. feladat A TERMÉSZET A MI FELELŐSSÉGÜNK  Az én növényem naplója

O O O O O

• 1. nap • 3. nap • 7. nap • 10. nap • 15. nap

Bátorítsuk a gyerekeket, hogy rajzolják le növényük fejlődését a növénynaplójukba. Íme egy példa
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A PÉNZ ÉS ÉN:  
Költeni, félretenni és megosztani 5



 

Ebben a részben a gyerekek a pénz és a természeti erőforrások fenntartható módú felhasználásáról tanulnak. Megtanulják a pénzbeli és nem-pénzbeli erőforrások felhasználását nemcsak a saját 
jólétük érdekében, hanem a körülöttük élő emberek és közösségük érdekében. Megtanulnak választani a kiadás, a megtakarítás és a megosztás között, és beazonosítani a szükségleteiket és a 
kívánságaikat – ennek a résznek ezek a központi elemei. Végezetül ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy az összes fogalmat és készséget felhasználva, amiket a tananyagon keresztül megtanultak 
és fejlesztettek, hozzanak létre egy egyszerű vállalkozást. A zárómodul (13. Modul) két olyan tevékenységet ajánl, amelyek bátorítják a gyerekeket, hogy kisebb pénzösszeget gyűjtsenek: ez a vásár 
és a kiállítás (44a és 44b feladatok). Együtt is megcsinálhatjuk a két tevékenységet, ha több napos Aflatoun Vásárt szervezünk. Alternatív megoldásként választhatjuk csak az egyik eseményt, a 
rendelkezésre álló idő és erőforrások függvényében. Akárhogy is legyen, ösztönözzük a családokat a részvételre.

5 A PÉNZ ÉS ÉN: Költeni, félretenni és megosztani 

 
MODULOK TANULÁSI CÉLOK TANULÁSI EREDMÉNYEK TANTERVI FELADAT STÁTUSZ TÖRTÉNET/DAL SZABADTÉRI 

FELADAT
9. Erre van szükségem és 

ezt akarom
A szükségletek felismerése és ez 
alapján döntések meghozatala

A szükségletek és az igények közötti különbségek 
megértése 31: Mire van valójában szükségem? Ajánlott

10. A tehetségemmel 
elérhetem az álmaimat

A rugalmas hozzáállás 
fejlesztése

Különböző stratégiák alkalmazásával megoldani 
kihívásokat jelentő helyzeteket 32: Elérhetem az álmaimat Ajánlott Dal: Hol van  

Hüvelykujj úr?
Célok eléréséhez szükséges stratégiák azonosítása 
és követése 33: Meg tudom csinálni! Ajánlott Kültéri/beltéri

11. Különböző 
erőforrásokkal tudok 
takarékoskodni

Felismerni, hogy az erőforrások 
korlátozottak, és vigyáznunk 
kell rájuk

Törődés a természetes erőforrásokkal
34: A tücsök és a hangya meséje Ajánlott Történet: A tücsök és a 

hangya

35: Erőforrásunk: a víz Elengedhetetlen Kültéri/beltéri
Pénzbeli és nem-pénzbeli erőfor- 
rások felhasználása fenntartha- 
tóan, ami méltányos önmagunk- 
kal és a közösséggel szemben

36: Újrahasznosítunk Elengedhetetlen

A pénz körforgásának megértése 37: Honnan lesz a pénz? Ajánlott Dal: Ha jó a kedved…

12. El tudom dönteni, 
hogyan használjam a 
forrásaimat

A pénz és az áruk közötti 
kapcsolat megértése A pénz értékének megértése

38: Ezzel töltöm az időmet Ajánlott Dal: Így csinálom Választható

39: 1, 2, 3… Aflatoun érmék Ajánlott Vers: Egy, kettő, három 
kicsi penny Ajánlott

40: Mit lehet az érmékkel megvenni? Ajánlott Ajánlott
Érzékenység a személyes és 
más szükségletekkel, amikor az 
erőforrásainkat használjuk

Annak a megértése, hogy hogyan használjuk 
a (pénzbeli és nem-pénzbeli) forrásokat mások 
segítésére

41: A daru és a csapatának története Ajánlott Mese: A daru és a 
csapata Választható

13: Aflatoun Vásár

Választás a megtakarítás, 
kiadás vagy megosztás között, 
szem előtt tartva a saját és 
mások jólétét

(Pénzbeli és nem-pénzbeli) források felhasználása 
mások segítésére

42: Megtakarítás, kiadás és megosztás Elengedhetetlen

43: Felkészülés az Aflatoun Vásárra:
       Hogyan költjük el a pénzünket? Ajánlott

Az azonnali jutalom halasztása 
a jövőbeni nagyobb jutalomért

A kiadás, megtakarítás és megosztás fogalmának 
megértése

44: A mi Aflatoun Vásárunk Elengedhetetlen

44a: A vásár napja Elengedhetetlen Kültéri/beltéri

44b: A kiállítás napja Elengedhetetlen Kültéri/beltéri

A gyerekek megértik az erőforrások pénzbeli  
értékét 45: Aflatoun érméink elköltése Ajánlott

 



31. feladat MIRE VAN VALÓJÁBAN SZÜKSÉGEM?

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A feladat előtt írjuk fel a SZÜKSÉGLETEK szót egy doboz tetejére és az 

IGÉNYEK szót egy másikra. Majd osszuk ketté a papírlapokat, az egyik oldal 
tetejére írjuk fel: SZÜKSÉGLETEK, a másik oldalára pedig: IGÉNYEK.

• Sima papír felhasználásával készítsünk két kártyát: az egyikre írjuk fel nagy- 
betűkkel SZÜKSÉGLETEK, a másikra pedig IGÉNYEK.

KEZDÉS: (15 PERC)
1.  Idézzék fel a gyerekek, hogy miket adtak el a Mini piac feladat során.
2.  Magyarázzuk el, hogy az eladott tárgyakat „árunak” nevezzük, és hogy a kü-

lönböző üzletek különböző árukat árusítanak.
3.  Annak tisztázásaként, hogy mi is az áru, kérdezzük meg a gyerekeket: Szerin-

ted mit árusítanak a cipőboltban? És a ruházati boltban? A bútorboltban? 
És mi a helyzet az autókereskedéssel?

Egyszerűbb feladat:
Kisebb gyerekeknél az „áru” kifejezést helyettesíthetjük az „amit meg tudsz vásá-
rolni” kifejezéssel.
4.  Bátorítsuk őket további észrevételekre, a következő kérdésekkel: Milyen árut 

vásárolnál, ha szeretnél …
• …valami édeset?
• …valamit, ami zenél?
• …valamit, ami el tud vinni különböző helyekre?
• …valamit, ami hideg és finom?

5. Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit használnak az emberek abból a célból, 
hogy megvásárolják ezeket az árukat?

TANULÁS:  (30 PERC)
1.  Ültessük le a gyerekeket körben, és helyezzük középre a két dobozt.
2.  Olvassuk fel hangosan a dobozok címkéit, és buzdítsuk arra a gyerekeket, 

hogy közösen azonosítsunk be néhányat a betűkből.
3.  Segítsünk a gyerekeknek felidézni a 12. feladat, Baba a kosárban történetét, 

és az azt követő beszélgetést a szükségletekről: Emlékeztek, hogy mik azok 
a SZÜKSÉGLETEK? Szerintetek mik lehetnek az IGÉNYEK? Mit gondol-
tok, mi a különbség? Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy a szükségletek azok 
a dolgok, amelyek nélkül tényleg nem tudunk élni.

4.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy gondolkodjanak el a következő kérdéseken: 
Tudunk élni víz nélkül? Miért nem? Tudunk élni étel nélkül? Miért gondol-
játok ezt? Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ezek a szükségletek.

5.  Most tegyünk ugyanígy az igényekkel: Gondoljátok, hogy tudnánk élni cso-
koládé és cukorka nélkül? Ismételjük el, hogy ezek a dolgok az igények.

6.  Irányítsuk a gyerekeket, hogy mondjanak még példát az igényekre: Szerinte-
tek a jégkrém, az egy nagyon fontos dolog? Tudnánk élni nélküle? Tudná-
tok mondani valamit, ami olyan fontos, hogy nem tudnánk élni nélküle?

7.  Ha úgy érzékeljük, hogy a gyerekek megértették a szükségletek és az igények 
közötti különbséget, szórjuk ki a szükségleteket és igényeket ábrázoló kivá-
gásokat a kör közepére. Kérjük meg a gyerekeket, hogy válogassák szét 
ezeket a két dobozba, az alapján, hogy szerintük szükségletet vagy igényt 
ábrázolnak.

8.  Ha elkészültek, vegyünk ki néhány képet a két dobozból és kérdezzük meg: 
Szerintetek miért nem tudunk enélkül élni? A szükségleteknél: valóban 
olyan fontos ez a dolog számunkra? Az igényeknél: miért nem olyan fon
tos számunkra ez a dolog?

Kevesebb feladat:
7.   Azoknak a gyerekeknek, akik még nem tudnak olvasni, válasszunk ki egyszer-

re egy képet a kivágások közül, a dobozok használata helyett. Kérjük meg 
a gyerekeket, hogy hangosan kiáltsák, hogy „szükséglet” vagy „igény” attól 
függően, hogy mit gondolnak róla.

8.   Minden alkalommal, amikor beazonosítottak egy képet szükségletként vagy 
igényként, kérjünk meg pár gyereket, hogy magyarázzák el, hogy miért az. 
Kérdezzük meg, hogy van-e valakinek más gondolata.

9.   Erősítsük meg a szükséglet és az igény fogalmát vita kezdeményezésével,  
a kettő közötti különbségekről. Megkérdezhetjük: Fontos vizet innunk? Fon-
tos, hogy ételt együnk? Milyen ételt? Fontos, hogy gyorskaját együnk? 
Fontos, hogy legyen egy biztonságos hely, ahol tudunk aludni? Fontos, 
hogy legyen ruhánk? Miért gondoljátok így?

10.  Emlékeztessük őket, hogy ami nem szükséglet, az igény. Ezek olyan dolgok, 
amelyeket birtokolhatunk, de nincs szükségünk rájuk az életben maradáshoz.

11.  Segítsünk a gyerekeknek végiggondolni, hogy kik is látják el a szükségleteiket 
és az igényeiket. Magyarázzuk el, hogy a szüleik keményen dolgoznak azért, 
hogy pénzt keressenek, és meg tudják vásárolni azokat az árucikkeket, ame-
lyekre szükségük van, mint például étel, víz, otthon, és amelyekre vágynak: 
édességek, autó, stb.

12.  El tudjuk képzelni, milyen lehet a szüleinknek? Itt az ideje, hogy azt játsszuk, 
hogy mi vagyunk a szüleink, és döntenünk kell, hogy mire költjük a pénzünket. 
Tudassuk velük, hogy teljesen rendben van, ha a szükségleteiknek és az igé-
nyeiknek is megfelelő árukat vesznek, de magyarázzuk el, hogy ha nincs elég 
pénzük, el kell dönteniük, hogy mit vesznek meg először.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy mik azok 
az áruk, és hogyan elégítik 
ki az emberek igényeit

 Megértik, mi a különbség a 
szükségletek és az igények 
között

 Megtanulják beazonosítani, 
és megértik az alapvető 
szükségleteket: étel, víz, 
öltözködés, menedék

Foglalkozások:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Különböző árucikkeket 
ábrázoló újságkivágások

 Szükségleteket ábrázoló 
újságkivágások (például, 
menedék, víz, étel, ruházat)

 Igényeket ábrázoló újság - 
kivágások (például: édes- 
ségek, autók, jégkrém)

 Két doboz (cipős doboz 
méretűek)

 Üres papírlapok (csopor-
tonként 1 db)

 Ragasztó

Időtartam:
 55 perc

A nap szavai: 
 Áruk, szükségletek, igények
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31. feladat MIRE VAN VALÓJÁBAN SZÜKSÉGEM?

13.  Kérjük meg a gyerekeket, ugráljanak fel és le, amikor úgy gondolják, hogy  
a helyes válasz „igen”, és üljenek nagyon csendben, amikor a helyes válasz 
szerintük „nem”. Jöjjünk elő szabadon saját kérdésekkel, az alábbi példa 
mintáját követve:

•  Ha csak rizst és cukorkát tudsz venni, cukorkát veszel először? (NEM)
•  Ha csak ruhát vagy játékot tudsz venni, ruhát kellene először venned? 

(IGEN)
•  Ha csak vizet vagy üdítőt tudsz venni, először vizet kellene venned? 

(IGEN)
14.  Annyi minden van még, amit közösen fel tudunk fedezni! Próbáljunk meg ki - 

találni más kérdéseket a gyerekeknek a szükségletekre és az igényekre vonat-
kozólag.

VISSZAJELZÉS:  (10 PERC)
1.  Segítsünk a gyerekeknek 3-6 fős csoportokat kialakítani. 
2.  Adjunk minden csoportnak egy lapot IGÉNYEK/SZÜKSÉGLETEK felirattal, 

néhány szükségletet és vágyat ábrázoló kivágást, és ragasztót.
3.  Készítsünk közösen egy „szükségletek” és „igények” kollázst. Ösztönözzük 

a gyerekeket arra, hogy a lapnak arra az oldalára helyezzék a képet, amelyik 
szerintük megfelelő.

4.  Amikor elkészültek, minden csoport mutassa meg a kollázsát a többieknek.
5.  Bizonyosodjunk meg arról, hogy megfelelően kihangsúlyoztuk; valószínű, hogy 

sok dolgot akarunk, de fontos, hogy először arra költsük a pénzünket, amire 
igazából szükségünk van. 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Fedjük fel a gyerekek előtt, hogy hamarosan megkezdik a felkészü-
lést saját vásárukra vagy kiállításukra*, amelyre majd meghívhatják 
a családjukat és a barátaikat. Annak érdekében, hogy felkészüljünk 
erre a különleges napra, magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy ki 
kell majd választaniuk néhány nagyon különleges tárgyat az Afla-
toun Utazóládájukból, és dönteniük kell arról, hogy melyiket akarják 
bemutatni vagy eladni. Kérjük meg a gyerekeket, hogy vigyék haza 
Aflatoun Utazóládájukat, és kérdezzék meg szüleiket/gondviselői-
ket, hogy melyik tárgy tetszik nekik a legjobban vagy melyiket vásá-
rolnák meg. Szüleikkel/gondviselőikkel közösen döntsék el, hogy 
melyik három különleges tárgyat mutassák be a kiállításon vagy 
értékesítsék a vásárukon. Használhatjuk a 141. oldalon található 
mintalevelet (Ha az Aflatoun Utazóláda túl nagy ahhoz, hogy haza-
vigyék, és ha a szülők/gondviselők hozzák vagy viszik gyermekei-
ket, az óvodában is elvégezhető ez a feladat). 
*Ne feledjük, hogy csak a tényleges eseményt említsük meg, amit 
tervezünk (azaz vagy a vásárt vagy a kiállítást, ha csak az egyik meg-
valósítására van idő, vagy mindkettőt, ha mind a kettő megtartására 
van lehetőségünk.
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MUNKA- 
LAP31. feladat MIRE VAN VALÓJÁBAN SZÜKSÉGEM?  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves _______________________!

Az Aflatoun Programmal tett utazásunk végét egy különleges rendezvénnyel ünnepeljük 
meg, ezért Aflatoun Vásárt szervezünk. Gyermekük a többiekkel együtt vásárt vagy kiál lí - 
t ást fog szervezni. Önök meghívót fognak kapni a rendezvényre és a standok megláto- 
gatására.
Ahhoz, hogy felkészüljünk erre a napra, szükségünk van az Ön segítségre! Arra bátorítjuk 
a gyerekeket, hogy végezzenek „piackutatást”, hogy kiválaszthassák a legjobb tárgyakat, 
amelyeket kiárusíthatnak vagy bemutathatnak az Aflatoun Vásár alatt. Segíthet gyermeké-
nek néhány különleges tárgy kiválasztásában az Aflatoun Utazóládájából. A Ládában ta lál- 
 ható tárgyak közül melyik tetszik Önnek a legjobban, vagy melyiket vásárolná meg? Gyer-
me kével közösen válasszanak ki három különleges tárgyat, amelyet a kiállításon gyer meke 
bemutat, vagy értékesíti a vásáron. Készítsenek listát egy papírra a három kiválasztott 
tárgyból, és emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával az óvodába a követ kező foglal-
kozásra, az Aflatoun Utazóládával együtt.

Köszönettel,

_______________________

Kedves _______________________!

Az Aflatoun Programmal tett utazásunk végét egy különleges rendezvénnyel ünnepeljük 
meg, ezért Aflatoun Vásárt szervezünk. Gyermekük a többiekkel együtt vásárt vagy kiál lí - 
t ást fog szervezni. Önök meghívót fognak kapni a rendezvényre és a standok megláto- 
gatására.
Ahhoz, hogy felkészüljünk erre a napra, szükségünk van az Ön segítségre! Arra bátorítjuk 
a gyerekeket, hogy végezzenek „piackutatást”, hogy kiválaszthassák a legjobb tárgyakat, 
amelyeket kiárusíthatnak vagy bemutathatnak az Aflatoun Vásár alatt. Segíthet gyermeké-
nek néhány különleges tárgy kiválasztásában az Aflatoun Utazóládájából. A Ládában ta lál- 
 ható tárgyak közül melyik tetszik Önnek a legjobban, vagy melyiket vásárolná meg? Gyer-
me kével közösen válasszanak ki három különleges tárgyat, amelyet a kiállításon gyer meke 
bemutat, vagy értékesíti a vásáron. Készítsenek listát egy papírra a három kiválasztott 
tárgyból, és emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával az óvodába a követ kező foglal-
kozásra, az Aflatoun Utazóládával együtt.

Köszönettel,

_______________________

Kedves _______________________!

Az Aflatoun Programmal tett utazásunk végét egy különleges rendezvénnyel ünnepeljük 
meg, ezért Aflatoun Vásárt szervezünk. Gyermekük a többiekkel együtt vásárt vagy kiál lí - 
t ást fog szervezni. Önök meghívót fognak kapni a rendezvényre és a standok megláto- 
gatására.
Ahhoz, hogy felkészüljünk erre a napra, szükségünk van az Ön segítségre! Arra bátorítjuk 
a gyerekeket, hogy végezzenek „piackutatást”, hogy kiválaszthassák a legjobb tárgyakat, 
amelyeket kiárusíthatnak vagy bemutathatnak az Aflatoun Vásár alatt. Segíthet gyermeké-
nek néhány különleges tárgy kiválasztásában az Aflatoun Utazóládájából. A Ládában ta lál- 
 ható tárgyak közül melyik tetszik Önnek a legjobban, vagy melyiket vásárolná meg? Gyer-
me kével közösen válasszanak ki három különleges tárgyat, amelyet a kiállításon gyer meke 
bemutat, vagy értékesíti a vásáron. Készítsenek listát egy papírra a három kiválasztott 
tárgyból, és emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával az óvodába a követ kező foglal-
kozásra, az Aflatoun Utazóládával együtt.

Köszönettel,

_______________________

Kedves _______________________!

Az Aflatoun Programmal tett utazásunk végét egy különleges rendezvénnyel ünnepeljük 
meg, ezért Aflatoun Vásárt szervezünk. Gyermekük a többiekkel együtt vásárt vagy kiál lí - 
t ást fog szervezni. Önök meghívót fognak kapni a rendezvényre és a standok megláto- 
gatására.
Ahhoz, hogy felkészüljünk erre a napra, szükségünk van az Ön segítségre! Arra bátorítjuk 
a gyerekeket, hogy végezzenek „piackutatást”, hogy kiválaszthassák a legjobb tárgyakat, 
amelyeket kiárusíthatnak vagy bemutathatnak az Aflatoun Vásár alatt. Segíthet gyermeké-
nek néhány különleges tárgy kiválasztásában az Aflatoun Utazóládájából. A Ládában ta lál- 
 ható tárgyak közül melyik tetszik Önnek a legjobban, vagy melyiket vásárolná meg? Gyer-
me kével közösen válasszanak ki három különleges tárgyat, amelyet a kiállításon gyer meke 
bemutat, vagy értékesíti a vásáron. Készítsenek listát egy papírra a három kiválasztott 
tárgyból, és emlékeztesse gyermekét, hogy hozza magával az óvodába a követ kező foglal-
kozásra, az Aflatoun Utazóládával együtt.

Köszönettel,

_______________________
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32. feladat ELÉRHETEM AZ ÁLMAIMAT

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-egyén

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív
 Szociális
 Érzelmi

Szükséges eszközök:
 Labda vagy más olyan 
tárgy, amit körbe lehet 
passzolni

 Álom Csillag kivágások, 
amelyek a 22. feladat 
során készültek: Kívánj 
valamit a hullócsillag alatt!

 Üres csillag kivágások 
(minden gyereknek 1 db)

 Díszítő eszközök
 Tollak vagy színesek
 Ragasztó
 Dal: Hol van Hüvelykujj 
Úr?

Időtartam:
 50 perc

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
1.  A foglalkozás előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy megvannak az Álom Csillag 

kivágások, amelyeket a gyerekek a 22. feladat: Kívánj valamit a hullócsillag 
alatt! során készítettek. Továbbá ne felejtsük el összegyűjteni az Aflatoun  
Utazó ládákat és a gyerekek és szüleik/gondviselőik által készített listákat, 
ame lyet a legutóbbi Közös Családi feladat során állítottak össze. 

KEZDÉS:  (15 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel a Nyúl és a teknős meséjét.
2.  Ha van rá elég időnk, bátorítsuk a gyerekeket, hogy rendezzenek egy kis 

szín házi előadást a 21. feladatban, a Nyúl és a teknős meséje során készített 
bábokkal és engedjük, hogy aztán eljátsszák a mese részeit.

3.  Ez után kérdezzük meg őket, hogy emlékeznek-e arra, hogy mit jelent a tehet-
ség? Elevenítsük fel emlékeiket a Ki Mit Tud?-ról: Mire emlékszünk a Ki Mit 
Tud?unkból? Milyen tehetségedet mutattad be?

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy mindannyian különlegesek és egyediek va-

gyunk, és mindannyiunknak különböző tehetségünk és álmaink vannak.
2.  Üljenek le a gyerekek egy körben, és kérjük meg őket, hogy mondjanak egy 

olyan dolgot, amit szeretnek csinálni, és úgy gondolják, hogy jól is csinálják. 
Mondjunk példákat: éneklés, tánc, segíteni másoknak, türelmesnek lenni, ma-
gasra ugrani, új dolgokat felfedezni, stb. Emlékeztessük őket, hogy ezeket a 
dolgokat tehetségnek nevezzük.

3.  Adjunk az egyik gyereknek egy labdát, és kérjük meg, hogy mondja ki hango-
san, mi az ő különleges tehetsége. Ezután passzolja tovább a labdát egy másik 
gyereknek, aki szintén elmondja, hogy miben tehetséges. Aztán adjuk oda a 
labdát egy következő gyereknek, és ismételjék meg a feladatot. Addig folytas-
suk, amíg minden gyerek sorra kerül, hogy elmondhassa miben tehetséges.

További feladat:
4.  Más gyerekek tehetségét értékelni nagyon fontos! Mindannyian egyediek és 

különlegesek vagyunk.
5.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe, és egyesével szólítsuk fel őket, 

hogy mondják meg, milyen különleges tehetsége van a tőlük jobbra ülőnek. 
Buzdítsuk őket, hogy magyarázzák el, miért gondolják így.

6.  Bátorítsuk őket, hogy gondolkodjanak el az emberek közötti különbözősége-
ken. Milyen unalmas lenne a világ, ha mindannyian egyformák lennénk! Ismét 

hangsúlyozzuk, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, és hogy ez teszi a 
világot széppé!

7.  Énekeljük együtt a Hol van Hüvelykujj Úr? című dalt. Vezessük a gyerekeket 
az ének során, és kérjük meg őket, hogy kövessék a mozdulatainkat.

Különleges vagyok
(mutassunk mindkét hüvelyujjunkkal magunkra),

Különleges vagyok
(mutassunk mindkét hüvelyujjunkkal magunkra),

Úgy bizony, úgy bizony
Tudok….

[Említsünk meg az egyik képességet (tehetséget),  
amit megemlítettek, például segítek otthon]

Tudok (segíteni otthon)
Tudok ám!

(emeljük mindkét kezünket a magasba)
Tudok ám!

(emeljük mindkét kezünket a magasba)

8.  Ismételjük meg a dalt néhányszor, cserélgetve a tevékenységet a korábban 
említett tehetségek alapján.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy mindannyian 
fontosak vagyunk, és min-
den k  inek egyedi adott ságai 
vannak

 Megértik, hogy elérhetjük  
álm ain kat és beteljesíthet- 
jük törek  véseinket, ha 
keményen dol gozunk
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32. feladat ELÉRHETEM AZ ÁLMAIMAT

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek a kivágott Álom Csillagokat, amelyeket a 22. fe l- 

adatban, a Kívánj valamit a hullócsillag alatt! során készítettek. Kezdjük a  
beszélgetést a következő kérdésekkel: Emlékeztek, hogy mik ezek a csilla-
gok? Emlékeztek, hogy mi volt a kívánságotok? Emlékeztessük őket, hogy 
mindannyiunknak egyedi álmaink és céljaink vannak, amelyeket el akarunk 
érni, amikor felnövünk.

2.  Adjuk oda minden gyereknek az Álom csillagját, és bátorítsuk őket, hogy gon- 
dolják át, mit kell tenniük ahhoz, hogy elérjék ezt az álmot. Mi kell ahhoz, 
hogy jó énekes/szakács/tanár, stb. legyél?

3.  Hangsúlyozzuk többek között azt a tényt, hogy a gyerekek tehetsége nagyon 
fontos az álmaik megvalósításában, és tehetségüket bölcsen kell használniuk. 
Magyarázzuk el, hogy képesek megtanulni, hogy használják az adottságaikat 
különbözőképp, és ahogy idősebbek lesznek, újabb adottságaikat fogják meg-
ismerni.

4.  Adjunk minden gyereknek egy üres kivágott csillagot, és kérjük meg őket, hogy 
rajzolják a belsejébe a különleges tehetségüket.

5.  Emlékeztessük őket arra, hogy nagyon fontos szem előtt tartani, hogy miben 
tehetségesek és mik az álmaik. Kérjük meg őket, hogy ragasszák Álom csil-
lag juk hátuljára a Különleges adottságuk rajzát (segítsünk, ha szükséges). 
Bátorítsuk őket, hogy tegyék az Álom és a Különleges adottság csillagjukat az 
Aflatoun Utazóládájukba. 
 

ÖTLETLÁDA:
A kisebb gyerekek valószínűleg nem tudnak még reflektív rajzot 
készíteni. Ne aggódjunk! A rajz célja, hogy hogy elég időt adjunk  
a gyerekeknek a gondolkodásra, a kreativitásuk ösztönzésére, 
és természetesen a mókázásra.
Jó ötlet, hogy minden esetben megengedjük, hogy bemutassák  
a rajzaikat, még akkor is, ha nem felel meg pontosan a feladatnak. 
El tudják majd magyarázni, hogy miről szól! 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy osszák meg otthon a családjukkal, 
hogy mit csináltak ma. Kérdezzék meg a szüleiket/gondviselőiket: 
„Miről álmodoztál gyerekkorodban?” Használhatjuk a 144. oldalon 
található mintalevelet. Ne feledjük személyessé tenni a levelet: 
ehhez kérhetjük a gyerekek segítségét.

143A pénz és én: Költeni, félretenni és megosztani
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MUNKA- 
LAP32. feladat ELÉRHETEM AZ ÁLMAIMAT  Levél a szülőknek/gondviselőknek

Kedves_______________!

Mostanában az álmokról és a tehetségről tanulunk. 
Ezek nagyon fontos témák, és kicsit jobban szeretnénk 
megvizsgálni őket az Ön segítségével.
A fogalmak megerősítéseként kérdezze meg gyerme két, 
hogy mit csinált ma az Aflatot program során. Mesélje el 
gyermekének, hogy gyermekkorában mi volt az Ön álma. 
Ha lehetséges, rajzolják le gyermekével, vagy írjanak  
egy rövid fogalmazást róla.
Ne felejtse el gyermekét emlékeztetni, hogy a rajzot vagy  
a fogalmazást hozza magával a következő foglal kozásra.

Üdvözlettel,

_________________________

Kedves_______________!

Mostanában az álmokról és a tehetségről tanulunk. 
Ezek nagyon fontos témák, és kicsit jobban szeretnénk 
megvizsgálni őket az Ön segítségével.
A fogalmak megerősítéseként kérdezze meg gyerme két, 
hogy mit csinált ma az Aflatot program során. Mesélje el 
gyermekének, hogy gyermekkorában mi volt az Ön álma. 
Ha lehetséges, rajzolják le gyermekével, vagy írjanak  
egy rövid fogalmazást róla.
Ne felejtse el gyermekét emlékeztetni, hogy a rajzot vagy  
a fogalmazást hozza magával a következő foglal kozásra.

Üdvözlettel,

_________________________

Kedves_______________!

Mostanában az álmokról és a tehetségről tanulunk. 
Ezek nagyon fontos témák, és kicsit jobban szeretnénk 
megvizsgálni őket az Ön segítségével.
A fogalmak megerősítéseként kérdezze meg gyerme két, 
hogy mit csinált ma az Aflatot program során. Mesélje el 
gyermekének, hogy gyermekkorában mi volt az Ön álma. 
Ha lehetséges, rajzolják le gyermekével, vagy írjanak  
egy rövid fogalmazást róla.
Ne felejtse el gyermekét emlékeztetni, hogy a rajzot vagy  
a fogalmazást hozza magával a következő foglal kozásra.

Üdvözlettel,

_________________________

Kedves_______________!

Mostanában az álmokról és a tehetségről tanulunk. 
Ezek nagyon fontos témák, és kicsit jobban szeretnénk 
megvizsgálni őket az Ön segítségével.
A fogalmak megerősítéseként kérdezze meg gyerme két, 
hogy mit csinált ma az Aflatot program során. Mesélje el 
gyermekének, hogy gyermekkorában mi volt az Ön álma. 
Ha lehetséges, rajzolják le gyermekével, vagy írjanak  
egy rövid fogalmazást róla.
Ne felejtse el gyermekét emlékeztetni, hogy a rajzot vagy  
a fogalmazást hozza magával a következő foglal kozásra.

Üdvözlettel,

_________________________
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33. feladat MEG TUDOM CSINÁLNI!

 
ÖTLETLÁDA:
A feladat során a rugalmasságra összpontosítunk, arra a képes-
ségre, hogy felálljunk és szembenézzünk az elkerülhetetlen kihí-
vásokkal, amelyekkel a mindennapi életben találkozunk. Fontos, 
hogy a gyerekek megtanuljanak továbblépni, akkor is, ha csaló-
dottak és frusztráltak, és megmaradjon a motivációjuk és a lelke-
sedésük. Ez döntő fontosságú egyéni készség, és sok módszer 
létezik, amelyekkel a mindennapi munkánk során ösztönözni lehet. 
Például hagyhatjuk, hogy a gyerekek olyan feladatokat vállaljanak, 
amelyekről azt gondoljuk, hogy egy kicsit nehezek nekik. Engedni, 
hogy önállóan megismerjenek és kipróbáljanak új dolgokat, 
szem be süljenek a kihívásokkal, és új stratégiákat fedezzenek fel a 
problémák megoldására, egyszerű módszer arra, hogy támogas-
suk problémamegoldó képességüket és rugalmasságukat.

 
FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:

• Ha van rá lehetőség, ezt a feladatot a szabadban is elvégezhetjük. Ne feled-
kezzünk meg a Tréneri kézikönyvben található előírásokról, hogy hogyan szer - 
vezzük meg a sétát a gyerekkel úgy, hogy az biztonságos legyen. Keressünk 
önkénteseket, akik segíthetnek, de jó ötlet lehet bevonni a szülőket/gondvise-
lőket is. Időben vegyük fel velük a kapcsolatot, hogy biztosan részt tudjanak 
venni.

• Ha nincs lehetőség egy közeli parkba, vagy legalább néhány fával és növény-
nyel rendelkező helyre kimenni, akkor használjunk helyette újságkivágá sokat 
vagy rajzokat.

KEZDÉS:  (15 PERC)
1.  Kezdés előtt idézzük fel az előző Közös Családi feladatot, és kérjük meg a 

gyerekeket, hogy mutassák meg a szüleik/gondviselőik gyermekkori álmáról 
készített rajzot.

2.  Gyűljenek körbe a gyerekek, és magyarázzuk el nekik, hogy ma a kihívásokról 
fogunk beszélni. Beszélgessünk: Mit jelent a „kihívás”? Mi jelenthet kihí-
vást?

3.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy emlékezzenek vissza egy olyan időszakra, 
amikor kihívással szembesültek: Milyen kihívással kellett szembesülnöd? 

Mi történt? Mi tettél? Hogyan néztél szembe vele? Lehet, hogy majd kell 
néhány példát említeni.

4.  Most pedig még többet fogunk megtudni a kihívásokról, és arról, hogy hogyan 
nézzünk szembe velük. Tájékoztassuk a gyerekeket, hogy sétálni megyünk a 
szabadba. Kérjük meg őket, hogy idézzék fel a kinti séta biztonsági szabályait, 
és bizonyosodjunk meg arról, hogy megemlítik az alábbiakat:

•  Mindig fogd a párod kezét.
•  Maradj a csoport közelében.
•  Vigyázz a veszélyes helyeken, mint amilyenek például az útszéli árkok, 

szeméttárolók és forgalmas utak.

TANULÁS: (30 PERC)
1.  Amikor kint vagyunk a parkban, vagy egy olyan területen, ahol van néhány fa 

és növény, kérjük meg a gyerekeket, hogy nézzenek körbe, és keressék meg  
a legkisebb, legtörékenyebb növényt vagy virágot. Emlékeztessük őket, hogy 
ne szedjék le, csak mutassák meg a csoport többi tagjának.

2.  Amikor megtalálták a növényüket, bátorítsuk őket, hogy tegyenek úgy, mintha 
ők lennének az a kicsi növény: Össze tudod húzni magad olyan kicsire, ameny-
nyire csak lehetséges, mint az a kicsi növény?

3.  Idézzük fel a 29. és a 30. feladatot, amelyben a gyerekek felfedezik a termé-
szetet. Mit gondolsz, mi történik a növénnyel, ha sok nap éri és minden 
nap kap inni egy kicsi vizet? A növény erős és szép lesz, több levele és 
virága lesz. Tudsz úgy tenni, hogy úgy növekszel, ahogy az a kis növény? 
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy nyújtózzanak egész testükkel az ég felé.  
A kiseb beknek segíthetünk úgy, ha mi ezt előbb bemutatjuk.

Kevesebb feladat:
4.  Most pedig idézzünk fel kihívásokat, vagy nehéz helyzeteket. Mi történik a nö-

vénnyel, ha nagy, erős szél támad? Ha túl sok eső esik? Ha havazik vagy 
jégeső esik? Mi történik, ha bogarak eszik meg ezeket a kicsi, gyenge 
leveleket? Buzdítsuk a gyerekeket, hogy mozogjanak úgy, mint a kis növény 
a szélben, majd többé-kevésbé az állítások szerint. Például most lágy, meleg 
szellő fújdogál, most erős szél, most még erősebb.

Nehezebb feladat:
4.  Segítsünk a gyerekeknek véleményt alkotni azokról a kihívásokról, amelyekkel 

a kis növény szembesülhet: Milyen nehéz helyzet állhat elő?
5.  Ha felsoroltak néhány lehetőséget, (eső, szél, állatok, víz hiánya, stb.) buzdít-

suk őket, hogy gondolkozzanak, mi történhet közben a kis növénnyel.

Foglalkozás:
 Kültéri és/vagy beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Fizikai
 Kognitív
 Szociális
 Érzelmi

Szükséges eszközök:
Választható, csak akkor,  
ha nem szabadtéren tartjuk  
a foglalkozást:
 Vágjunk ki papírból vagy 
rajzoljunk egy nagy fát és 
egy kis növényt

Időtartam:
55 perc

A nap szava: 
 Kihívás

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulják, hogy hogyan 
használják erősségeiket, 
hogy jó barátok, család-
tagok és közösségi tagok 
legyenek

 Felelősséget vállalnak 
tet teikért

 Megtanulják, hogyan bir-
kózzanak meg és legye- 
nek úrrá a frusztráció,  
a düh és a félelem  
érzésén
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6.   Most pedig bátorítsuk őket, hogy mozogjanak úgy, mint a növény a szélben 
Hagyjuk, hogy először kipróbálják, majd magyarázzuk el nekik, hogy most 
eljátsszuk a növekvő erősségű zivatart. Ez nagyon lágyan kezdődik, majd 
egyre erősebb és erősebb lesz. Bátorítsuk őket, hogy mozogjanak úgy, mint 
a növény a viharban, egyre gyorsabban és gyorsabban, ahogy az idő is egyre 
szelesebb és viharosabb lesz.

7.   Kiáltsuk a következő tevékenységeket, elég időt adva a gyerekeknek, hogy 
minden alkalommal gyorsabban mozogjanak:

•  Dörzsöld össze a tenyered
•  Csettints az ujjaiddal
•  Tapsolj
•  Csapj a combodra
•  Dobbants a lábaddal
•  Csapj a combodra
•  Tapsolj
•  Csettints az ujjaiddal
•  Dörzsöld össze a tenyered
•  Tedd az öledbe kezed

8.   Most keressünk egy nagy erős fát. Hagyjuk, hogy körbesétáljanak a gyerekek, 
és megtalálják a fájukat.

9.   Buzdítsuk őket, hogy gondolják át, miben különbözik a fa kis növénytől, amit 
korábban találtak: Melyik az erősebb? Melyik kevésbé erős? Melyik a ma-
gasabb? Melyiknek vastagabb a kérge (lehet, hogy majd el kell magya-
ráznod, hogy mi a kéreg, és mire való)?

10.  Most játsszuk azt, hogy mi vagyunk a nagy és erős fa! Bátorítsuk a gyereke-
ket, hogy nyújtózzanak felfelé, tárják szét karjukat és álljanak terpeszben, hogy 
minél magasabbak és erősebbek legyenek, és minél erősebben kapaszkodja-
nak a földben.

11.  Gondoljuk végig, hogy milyen kihívások érhetik a fát. Mi történik, ha erősen 
fúj a szél? Mi történik, ha sokat esik az eső, vagy havazik? Szerinted me-
lyik növény küzd meg könnyebben ezekkel a kihívásokkal: a kis növény 
vagy a nagy fa? Miért gondolod így? Melyik szeretnél lenni?

VISSZAJELZÉS: (10 PERC)
Megjegyzés: ezt a feladatot szabadtéren vagy bent is elvégezhetjük.
1.   Gyűljenek újra körbe a gyerekek, és együtt gondoljuk végig, hogy küzd meg a 

nagy fa kihívásokkal. Hogyan tudja a nagy fa legyőzni a szelet és az esőt?
2.   És mi helyzet velünk? Mi hogyan tudunk felülkerekedni a kihívásokon? 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mi lehet számunkra kihívás: Mitől leszel 

dühös vagy frusztrált? Kisebb gyerekeknek az alábbi példák segíthetnek: 
Hogy érzed magad, amikor a testvéred elveszi a dolgaidat? Vagy amikor 
szeretnél felmászni a létrára, de nem sikerül? Amikor egy dobozt nehe-
zen tudsz kinyitni? Amikor a sorban valakik beléd ütközik, és véletlenül 
fájdalmat okoz?

3.   Most pedig bátorítsuk a gyerekeket, hogy gondolják át, hogy ők mit tennének 
ilyen helyzetben. Ösztönözzük a teljes csoportot, hogy gondolják végig az 
összes lehetséges módját, hogy hogyan lehet úrrá lenni egy problémán, és 
tegyenek javaslatokat. Magyarázzuk el, hogy mindenki más-más készséggel 
rendelkezik ahhoz, hogy felülkerekedjen a kihívásokon. A fa nagyságával és 
erejével úrrá lehet a szélen, mi pedig türelemmel, okossággal, nyugodtsággal, 
vagy óvatossággal felülkerekedhetünk a kihívásokon.

4.   Emlékeztessük a gyerekeket, hogy a kihívások részei az életünknek, és jó, ha 
pozitív hozzáállással nézünk velük szembe. Magyarázzuk el, hogy ahogy a 
nagy, erős fának, nekünk is erősnek és türelmesnek kell lennünk, hogy legyőz-
zük a kihívásokat. Fontos azt is kiemelni, hogy a hibázás is része a tanulásnak, 
és mindenki tévedhet, hibázhat, fiatalok és idősek egyaránt. Ne próbáljunk 
tökéletesek lenni, próbáljunk meg együtt tanulni! 
 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
A következő hét feladatára készülődve, amikor a gyerekek többet 
megtudnak majd az osztozásról, bátorítsuk a szülőket/ gondvise-
lőket, kezdjék megbeszélni gyermekükkel, hogy mit jelent a meg-
osztás fogalma. Kérjük meg őket, hogy segítsenek gyermeküknek 
kiválasztani egy tárgyat vagy játékot, amely különleges számára, 
és azt a gyermek a következő alkalommal hozza magával, hogy 
megmutassa a csoportnak.
Bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyerekek és a szüleik/gondvise-
lőik megértik, hogy a feladat végeztével visszavihetik különleges 
tárgyukat vagy játékukat. Használhatjuk a 147. oldalon található 
mintalevelet.  
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Kedves ________________!

A következő feladat során az osztozásról fogunk többet megtudni. Egy olyan feladaton ke-
resztül tesszük ezt, amelyhez szükségünk lesz Öntől egy kis segítségre. Segítene gyermeké-
nek felfedezni, hogy mit jelent az osztozás? Kezdheti azzal, hogy mutat néhány példát, mint 
az osztozkodás az ételen, amikor éhesek vagyunk, vagy a ruhák megosztása a testvérrel.
Ehhez a feladathoz minden gyermeknek hoznia kellene magával egy különleges tárgyat vagy 
játékot, amelyet meg fog osztani a többiekkel. Ön segíthet gyermekének a különleges tárgy, 
vagy játék kiválasztásában, amelyet majd elhoz az óvodába. A feladat végeztével minden 
gyerek hazaviszi a tárgyát, és biztosítjuk, hogy semmi nem fog elveszni.
Magyarázza el gyermekének, hogy a tárgyat meg fogja majd osztani barátaival a csoportban, 
de nem kell aggódnia, mert a feladat végén visszakapja azt.
Ne feledje emlékeztetni gyermekét, hogy hozza el a különleges tárgyat a következő alka- 
lomra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves ________________!

A következő feladat során az osztozásról fogunk többet megtudni. Egy olyan feladaton ke-
resztül tesszük ezt, amelyhez szükségünk lesz Öntől egy kis segítségre. Segítene gyermeké-
nek felfedezni, hogy mit jelent az osztozás? Kezdheti azzal, hogy mutat néhány példát, mint 
az osztozkodás az ételen, amikor éhesek vagyunk, vagy a ruhák megosztása a testvérrel.
Ehhez a feladathoz minden gyermeknek hoznia kellene magával egy különleges tárgyat vagy 
játékot, amelyet meg fog osztani a többiekkel. Ön segíthet gyermekének a különleges tárgy, 
vagy játék kiválasztásában, amelyet majd elhoz az óvodába. A feladat végeztével minden 
gyerek hazaviszi a tárgyát, és biztosítjuk, hogy semmi nem fog elveszni.
Magyarázza el gyermekének, hogy a tárgyat meg fogja majd osztani barátaival a csoportban, 
de nem kell aggódnia, mert a feladat végén visszakapja azt.
Ne feledje emlékeztetni gyermekét, hogy hozza el a különleges tárgyat a következő alka- 
lomra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves ________________!

A következő feladat során az osztozásról fogunk többet megtudni. Egy olyan feladaton ke-
resztül tesszük ezt, amelyhez szükségünk lesz Öntől egy kis segítségre. Segítene gyermeké-
nek felfedezni, hogy mit jelent az osztozás? Kezdheti azzal, hogy mutat néhány példát, mint 
az osztozkodás az ételen, amikor éhesek vagyunk, vagy a ruhák megosztása a testvérrel.
Ehhez a feladathoz minden gyermeknek hoznia kellene magával egy különleges tárgyat vagy 
játékot, amelyet meg fog osztani a többiekkel. Ön segíthet gyermekének a különleges tárgy, 
vagy játék kiválasztásában, amelyet majd elhoz az óvodába. A feladat végeztével minden 
gyerek hazaviszi a tárgyát, és biztosítjuk, hogy semmi nem fog elveszni.
Magyarázza el gyermekének, hogy a tárgyat meg fogja majd osztani barátaival a csoportban, 
de nem kell aggódnia, mert a feladat végén visszakapja azt.
Ne feledje emlékeztetni gyermekét, hogy hozza el a különleges tárgyat a következő alka- 
lomra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves ________________!

A következő feladat során az osztozásról fogunk többet megtudni. Egy olyan feladaton ke-
resztül tesszük ezt, amelyhez szükségünk lesz Öntől egy kis segítségre. Segítene gyermeké-
nek felfedezni, hogy mit jelent az osztozás? Kezdheti azzal, hogy mutat néhány példát, mint 
az osztozkodás az ételen, amikor éhesek vagyunk, vagy a ruhák megosztása a testvérrel.
Ehhez a feladathoz minden gyermeknek hoznia kellene magával egy különleges tárgyat vagy 
játékot, amelyet meg fog osztani a többiekkel. Ön segíthet gyermekének a különleges tárgy, 
vagy játék kiválasztásában, amelyet majd elhoz az óvodába. A feladat végeztével minden 
gyerek hazaviszi a tárgyát, és biztosítjuk, hogy semmi nem fog elveszni.
Magyarázza el gyermekének, hogy a tárgyat meg fogja majd osztani barátaival a csoportban, 
de nem kell aggódnia, mert a feladat végén visszakapja azt.
Ne feledje emlékeztetni gyermekét, hogy hozza el a különleges tárgyat a következő alka- 
lomra!

Köszönettel,

_______________________
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34. feladat A TÜCSÖK ÉS A HANGYA MESÉJE

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A foglalkozás előtt helyezzünk el a csoportszoba egyik sarkában egy dobozt a 

gyerekek különleges tárgyai/játékai számára, amiket később el tudnak helyezni 
benne.

KEZDÉS: (15 PERC)
1.  Ma az osztozásról fogunk tanulni. Buzdítsuk a gyerekeket, hogy vitassák meg, 

mit jelent az a szó, hogy osztozás. Magyarázzuk el, hogy az osztozás azt je-
lenti, hogy valamit megosztunk másokkal (például osztozunk egy tortán), vagy 
valamit együtt használunk, élvezünk másokkal (például osztozunk egy házon, 
megosztunk egy játékot a testvérekkel).

Kevesebb feladat:
2.  Határozzuk meg együtt azokat az egyszerű szabályokat, amelyek akkor érvé-

nyesek, ha valamit megosztunk vagy kölcsönveszünk. Kérdezzük meg tőlük: 
Ha valamit kölcsönkérsz a barátodtól és eltöröd, szerinted örülni fog neki 
a barátod? 
Emlékeztessük a gyerekeket, hogy egy kölcsönvett vagy megosztott tárgyat 
óvatosan kell használni. Fontos emlékeztetni őket arra is, hogy amikor tulajdo-
nosként megosztanak egy tárgyat, végül vissza fogják kapni.

Több feladat:
2.  A szabályok meghatározásához, hogy hogyan vigyázunk a megosztott vagy 

kölcsönkért tárgyakra, buzdítsuk a gyerekeket, hogy idézzék fel a 18. felada- 
tot: Jogaink, felelősségeink. Hangsúlyozzuk, hogy amikor másokkal megosz-
tunk valamit, kötelességünk vigyázni arra a tárgyra. Mit jelent a felelősség? 
Mit várnak el tőled? Hogyan kellene bánni a tárggyal, amit kölcsönkértél?

3.  Gyűjtsük össze a gyerekek különleges tárgyait a dobozba. Magyarázzuk el, 
hogy később Hangyák és szöcskék játékot fogunk játszani a tárgyak felhasz-
nálásával.

TANULÁS:  (20 PERC)
1.  Mutassuk be A tücsök és a hangya meséjét. Ha nem tudják a gyerekek, hogy 

milyen egy hangya és egy tücsök, mutassunk nekik képeket mindkét rovarról, 
és kérjük meg őket, mondják el, mit látnak: Mit tudsz mondani a hangyáról? 
Hány lába van? Milyen a színe? És a tücsök?

2.  Hangsúlyozzuk, hogy a hangya nagyon kicsi, és gyakran hosszú sorokban 
megy a társaival, hogy élelmet szállítsanak a föld alá. Míg a tücsök nagyobb, 
és mindig olyan, mintha énekelne, különösen, amikor nagyon meleg az idő. 

Kérdezzük meg a gyerekektől: Szerintetek milyen hangja van a tücsöknek? 
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy utánozzák a tücsök hangját.

3.  Ültessük körbe a gyerekeket.
4.  Olvassuk fel nekik A tücsök és a hangya meséjét. Ha befejeztük (vagy ha úgy 

gondoljuk, lehet a mese közben is) tegyünk fel a gyerekeknek kérdéseket, hogy 
kiemeljük a mese lényeges pontjait. Például:  
Mit szeretett a hangya csinálni?
Mit szeretett a tücsök csinálni?
Mi történt, amikor beköszöntött a tél?
Szerintetek miért osztotta meg az élelmét a hangya a tücsökkel?
Mit tettetek volna, ha ti vagytok a hangya? És ha ti vagytok a tücsök?
 Feladat:

 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges eszközök:
 Mese: A tücsök és a 
hangya (151. o.) 

 Doboz a gyerekek külön-
leges tárgyának/játékának

 A gyerekek különleges 
tárgyai

Időtartam:
 50 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Rájönnek, hogy jó mások- 
kal megosztani, amink van

 Megtanulnak vigyázni mások-
ra, és mások tulajdonára

 Megértik, hogy fontos jól 
vigyázni a dolgainkra és  
jól használni őket

A nap szava: 
 Megosztani
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34. feladat A TÜCSÖK ÉS A HANGYA MESÉJE

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Játsszunk egy osztozásról szóló játékot! Vegyük elő a gyerekek különleges 

tárgyait tartalmazó dobozt.
2.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy meg fogják osztani saját különleges tárgyu-

kat/játékukat a barátaikkal, ahogy a hangya tette a szöcskével a mesében.
3.  Hangsúlyozzuk újra azokat a szabályokat, amelyek arról szólnak, hogy hogyan 

vigyázzunk a megosztott tárgyakra, és hogy legyenek óvatosak a tárgyakkal/
játékokkal. Emlékeztessük őket a korábban feltett kérdésre: Ha használsz 
vala mit, ami nem a tiéd és eltörik, szerinted örülni fog neki a barátod?

4.  Kérjük meg az egyik gyereket, hogy csukja be a szemét és húzzon egy tárgyat 
a dobozból.

5.  Ismételjük meg ezt a többiekkel is.
6.  Engedjük meg, hogy használják egymás különleges tárgyát vagy játsszanak 

vele 5-10 percig.
7.  Bátorítsuk őket, hogy játsszanak együtt vagy osszák meg egymással a tárgyat.
8.  A feladat végén utasítsuk a gyerekeket, hogy tegyék vissza a tárgyakat a do-

bozba (abban az esetben, ha majd mi adjuk vissza a tulajdonosának a tárgyat) 
vagy egyenesen adják oda ők a tulajdonosnak.
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34. feladat A TÜCSÖK ÉS A HANGYA MESÉJE    A tücsök és a hangya  

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
szép zöld mező. Itt lakott a hangya meg a 
tücsök.

A tücsök szeretett énekelni és lustálkodni. 
Legszívesebben az egész napot a napsü tés
ben töltötte volna, élvezve a nyári napot  
és a szellőt, a virágok és a fű illatát.

A hangya is szeretett énekelni és pihenni, 
ám e helyett egész nap keményen dolgo
zott. A gazda messzi földjéről gyűjtötte  
a búzaszemeket. Oda-vissza járt egész nap, 
miközben élelmet szállított, hogy télire el
raktározza.

Akárhányszor meglátta őt a tücsök, csak 
nevetett: – Ugyan már barátom, nem lá
tod, hogy milyen gyönyörű napsütéses dél - 
előttünk van? Nem akarsz kicsit pihenni  
és muzsikálni velem?

A kicsi hangya ránézett és így válaszolt:  
– Ó, szeretnék én is megállni és pihenni egy 
kicsit, de nem merek, mert közeledik a tél.
Akkor nem lesz könnyű többé élelmet ta-
lálni. Most keményen kell dolgoznom azért, 
hogy biztosan túléljem majd a telet. – És 
ment tovább a dolgára.

A tücsök erre vállat vont, és boldogan éne
kelt és táncolt tovább egy nagy fa ár nyé
kában.

De az idő lasan mind hidegebbre fordult és 
a napok egyre csak rövidültek. A földeket 
pedig hamarosan vastag fehér hóta karó 
borította.

A tücsök élelmet keresett, de nem talált 
semmit.
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34. feladat A TÜCSÖK ÉS A HANGYA MESÉJE    A tücsök és a hangya  

Amikor már majdnem éhen halt, elhatá-
rozta, hogy segítséget kér a hangyától.  
El ment hát a hangya házához és bekopo
gott az ajtaján.

– Szia, hangya! – kiáltotta. – Kedves 
barátom, majd’ megfagyok, és nincs mit 
ennem. Kérlek, segíts, vagy elpusztulok az 
éhségtől és a hidegtől idekint!

A hangya ránézett, kicsit csalódottan, és 
ezt mondta: – Kedves tücsök, emlékszel, 
mit csináltál a nyáron, miközben én élel
met gyűjtöttem télire?

– Tudom – válaszolta a tücsök szégyen
kezve. – Csak énekeltem és táncoltam, 
él veztem a nyarat. Már sajnálom. Ígérem, 
hogy jövő nyáron mindent megteszek, 
hogy takarékoskodjak, és gyűjtök majd 

én is élelmet télire. De kérlek, most segíts 
nekem, vagy elpusztulok idekint.

A hangya ránézett és elmosolyodott.

– Persze, barátom, soha nem hagynálak 
kint a hóban. Gyere be, és melegedj meg a 
tűznél. Hozok neked egy kis ételt.

– Köszönöm! Nem élném túl a telet nélkü-
led. Hogyan fizethetem vissza mindazt, 
amit értem teszel?

– Meg kell ígérned, hogy jövőre bölcsebb 
leszel. És énekelhetsz nekem a télen, így 
mindketten jól érezzük majd magunkat.
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35. feladat ERŐFORRÁSUNK: A VÍZ

Feladatok:
 Beltéri
 Kültéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges eszközök:
 Vízcsepp kivágások
 Másolat az Aflatoun 
mód szerek víztakaré kos 
sághoz illusztrá ció jából: 
zárjuk el a csa pot, javít- 
suk meg a szi várgásokat. 
157 o. (gyerekenként 1 db) 

 Üres papírlapok (legjobb,  
ha A2 méretű, minden  
3-6 fős csoportnak 1 db)

 Tollak vagy színesek
Választható:
 Másolatok A víz körfor gása 
illuszt rációról (156 o.)

Időtartam:
50 perc

A nap szavai: 
 Erőforrások megtakarítása, 
szivárgás

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A foglalkozás előtt szórjuk szét a vízcsepp formájú kivágásokat szerte a cso-

port szobában.

KEZDÉS: (10 PERC)
1.  Mondjuk el a gyerekeknek, hogy valaki sok vízzel fellocsolta a csoportszobát, 

és az Aflatoun tűzmanó nem szereti az ilyen pocsékolást. Hangsúlyozzuk, hogy 
a víz fontos erőforrás, és a feladat során majd több dolgot is megtudunk róla.

2.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy segítsenek Aflatounnak összegyűjteni a víz-
cseppeket, amiket a csoportszobában találnak.

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Miután a gyerekek összegyűjtötték a vízcseppeket, kérjük meg őket, hogy 

gyűljenek össze egy körbe.
2.  Buzdítsuk őket, hogy gondolják át a víz összes felhasználási területét. Mihez van 

szükségünk vízre? Mihez van szükségük vízre az állatoknak? Felidézhet jük 
a 29. és a 30. feladatot, amikor a vízről és a növényekről tanultunk. Fel tudod 
idézni, hogy mire van szükségük a növényeknek az élethez? Mit isznak?

3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak ki három csoportot. Az egyik cso-
port lesz a „délelőtt” csoport, a másik a „délután” csoport, a harmadik pedig 
legyen az „este” csoport.

4.  Most állítsd kihívás elé a csoportokat! Határozzák meg azokat a tevékenysé-
geket, amelyekhez víz szükséges aszerint, hogy melyik napszakhoz kötődik.

5.  Kérjük fel sorban a csoportokat arra, hogy mutogassák el mindenki előtt az 
adott tevékenységet. A többieket pedig arra, hogy találják ki, mit mutattak be.

További feladat:
6.  Ha még van rá idő, mutassuk meg A Víz körforgásának illusztrációját, és 

magyarázzuk el. 

ÖTLETLÁDA:
Ez a feladat ismét nagyszerű lehetőséget nyújt a szabadtéri tanu-
lásra. Ha van rá lehetőség, vigyük el a gyerekeket, hogy felfedez-
zenek egy közeli kis tavat, és megismerjék a vízben és a víz körül 
található élőlényeket. Ez segít nekik elképzelni, hogy mennyi víz 
szükséges az életünkhöz.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulják, hogy a víz 
értékes erőforrás

 Megtanulják, hogy a víz kor - 
látozott mennyiségben áll 
rendelkezésre

 Megismernek több mód szert, 
hogy hogyan taka ré kos kod-
hatunk a vízzel

 Elkötelezik magukat, hogy 
különböző mó dokon hoz  zá-
járulnak a vízmegta karí - 
táshoz

VISSZAJELZÉS:  (20 PERC)
1.  Álljunk meg egy percre, és gondoljuk végig, miket osztottunk meg eddig.  

Annyi mindenhez van szükségünk a vízre! A víz nagyon fontos az egész világ-
nak: a fáknak, az állatoknak és nekünk.

2.  Mivel a víz ilyen fontos, nagyon körültekintően kell használnunk: Mi történik, 
ha túl sokat használunk belőle és elfogy a jó, tiszta víz? El tudod képzelni, 
hogy hogyan tudunk takarékoskodni a vízzel?
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35. feladat ERŐFORRÁSUNK: A VÍZ

Kevesebb feladat:
3.  Segítsünk a gyerekeknek végiggondolni, hogy hogyan lehet takarékoskodni a 

vízzel. Adjunk nekik javaslatokat, mint például: óvatosan töltsék a vizet a poha-
rukba, így nem öntik ki, kevés vizet használjanak napközben, hogy elkerüljük  
a pazarlást.

4.  Mutassuk meg a gyerekeknek „A két Aflatoun mód a vízzel való takarékosság-
ra” illusztrációját: Aflatoun elzárja a csapot és Aflatoun megszűnteti a szivár-
gást. Magyarázzuk el, hogy egy jó Aflatoun mindig elzárja a csapot, miközben 
a kezét mossa, mert ezzel sok vizet takarít meg és segít a bolygónak. Ha 
víz szivárgást lát, Aflatoun mindig szól a közelben levő felnőttnek, hogy biztos 
legyen abban, hogy megjavítják. Az ilyen tettek is sok vizet takarítanak meg!

5.  Kérdezzük meg a gyerekeket, felkészültek-e, hogy segítsenek Aflatounnak  
a vízzel való takarékoskodásban. Ha igen, kérjük meg őket, hogy válasszák ki 
feladatukat: 
Akarnak csatlakozni Aflatounhoz, a tűzmanóhoz azzal, hogy ők is elzárják 
a csapot, miközben kezet és arcot vagy fogat mosnak? 
vagy 
Csatlakoznak hozzá a vízszivárgások jelentésével?

6.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszák ki azt az Aflatoun rajzot, amely meg-
felel a vállalt feladatuknak. Vigyék haza a rajzot, és színezzék ki a szüleikkel.

További feladat:
4.  Bátoríthatod a nagyobb gyerekeket, hogy csoportban dolgozzanak és adhatsz 

nekik útmutatást, segítve őket néhány kezdő javaslattal: például kis mennyi-
ségű víz körültekintő használatával a nap folyamán elkerülhető a pazarlás. 
Megismertethetjük velük az erőforrások újrahasznosításának gondolatát: pél-
dául összegyűjthetjük az esővizet egy vödörben, és újra felhasználhatjuk, nem 
ivási célra, hanem a növények öntözésére. Hogyan tudunk még takarékos-
kodni a vízzel vagy hogyan tudjuk újrahasznosítani?

5.  Minden csoport készítsen közösen plakátot, amely egy olyan módszert mutat 
be, melynek segítségével szerintük takarékoskodni tudunk a vízzel.

6.  Most bátorítsuk a csoportokat, hogy plakátjukat tegyék személyes elkötele-
zettségükké saját víztakarékosságuk érdekében. Függesszük ki a plakátokat a 
falra, és mindennap említsük meg, így emlékeztetve őket személyes elkötele-
zettségükre.

7.  Miért ne vállaljunk csoportosan elkötelezettséget? Van valami, amit sze-
rintetek csoportként meg tudunk tenni a vízmegtakarítás érdekében?

8.  Időről időre hívjuk fel a figyelmet a vállalásokra a későbbi tevékenységek köz-
ben is. (Megjegyzés: ezt a feladatot többször lehet ismételni más erőforrással. 
Például, beszélhetünk a fák megmentéséről, követhetjük ugyanazokat a lépése-
ket, és csepp kivágások helyett használhatunk faleveleket.)

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Kérjük meg a gyerekeket, hogy „A két Aflatoun mód a vízzel való 
takarékosságra” illusztrációját vigyék haza, és mutassák meg a 
szüleiknek. Kérjük meg a gyerekeket és szüleiket/gondviselőiket, 
hogy ezeket együtt színezzék ki, és buzdítsuk a gyerekeket, hogy 
mondják el szüleiknek, milyen vállalást tettek a vízzel való takaré-
koskodás érdekében. Kérjük meg őket, hogy következő alkalomra 
hozzák vissza a rajzokat, és azt tartsák az Aflatoun Utazóládá- 
jukban.
Ha a gyerekek nem használták az illusztrációkat, de elkészítették 
a saját plakátjukat, egyszerűen csak kérdezzük meg őket, milyen 
vállalást tettek, és bátorítsuk őket, hogy otthon beszélgessenek 
más víztakarékossági módokról. Használhatjuk a 158. oldalon 
található mintalevelet.
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• vízpára 

beszivárgás a talajba 

párolgás 

talajvíz 

eső és hó 



MUNKA-
LAP35. feladat ERŐFORRÁSUNK: A VÍZ  Aflatoun módszerek víztakarékosságra 
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MUNKA-
LAP35. feladat ERŐFORRÁSUNK: A VÍZ  Levél a szülőknek/gondviselőknek 

Kedves _______________!

Ma a természeti erőforrásokról, és ezeknek az életünkben betöltött, fontos szere-
péről beszélgettünk. Főleg a vízzel való takarékoskodásról volt szó.
Úgy döntöttünk, hogy többet akarunk tenni a bolygónkért, ezért minden gyerek 
kiválasztotta saját vállalását a víztakarékossággal kapcsolatban.
Bátorítsa gyermekét, hogy mesélje el Önnek, hogy mit tanult ma, és különösképp 
buzdítsa arra, hogy ossza meg önnel víztakarékossági vállalását. Segíthet neki 
a víztakarékosság fogalmának megerősítésében, ha megkéri, hogy mondja el a 
vállalását, amit Ön aztán segíthet neki be is teljesíteni a mindennapokban.
Köszönettel,

_______________________

Kedves _______________!

Ma a természeti erőforrásokról, és ezeknek az életünkben betöltött, fontos szere-
péről beszélgettünk. Főleg a vízzel való takarékoskodásról volt szó.
Úgy döntöttünk, hogy többet akarunk tenni a bolygónkért, ezért minden gyerek 
kiválasztotta saját vállalását a víztakarékossággal kapcsolatban.
Bátorítsa gyermekét, hogy mesélje el Önnek, hogy mit tanult ma, és különösképp 
buzdítsa arra, hogy ossza meg önnel víztakarékossági vállalását. Segíthet neki 
a víztakarékosság fogalmának megerősítésében, ha megkéri, hogy mondja el a 
vállalását, amit Ön aztán segíthet neki be is teljesíteni a mindennapokban.
Köszönettel,

_______________________

Kedves _______________!

Ma a természeti erőforrásokról, és ezeknek az életünkben betöltött, fontos szere-
péről beszélgettünk. Főleg a vízzel való takarékoskodásról volt szó.
Úgy döntöttünk, hogy többet akarunk tenni a bolygónkért, ezért minden gyerek 
kiválasztotta saját vállalását a víztakarékossággal kapcsolatban.
Bátorítsa gyermekét, hogy mesélje el Önnek, hogy mit tanult ma, és különösképp 
buzdítsa arra, hogy ossza meg önnel víztakarékossági vállalását. Segíthet neki 
a víztakarékosság fogalmának megerősítésében, ha megkéri, hogy mondja el a 
vállalását, amit Ön aztán segíthet neki be is teljesíteni a mindennapokban.
Köszönettel,

_______________________

Kedves _______________!

Ma a természeti erőforrásokról, és ezeknek az életünkben betöltött, fontos szere-
péről beszélgettünk. Főleg a vízzel való takarékoskodásról volt szó.
Úgy döntöttünk, hogy többet akarunk tenni a bolygónkért, ezért minden gyerek 
kiválasztotta saját vállalását a víztakarékossággal kapcsolatban.
Bátorítsa gyermekét, hogy mesélje el Önnek, hogy mit tanult ma, és különösképp 
buzdítsa arra, hogy ossza meg önnel víztakarékossági vállalását. Segíthet neki 
a víztakarékosság fogalmának megerősítésében, ha megkéri, hogy mondja el a 
vállalását, amit Ön aztán segíthet neki be is teljesíteni a mindennapokban.
Köszönettel,

_______________________
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36. feladat ÚJRAHASZNOSÍTUNK

159

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges eszközök:
 2 db szemetes vagy kar ton-
doboz

 Egy kép vagy rajz egy 
újrahasznosítható tárgyról 
(pl. műanyag flakon)

 Egy kép vagy rajz egy újra  
nem hasznosítható tárgy- 
r ól (pl. banánhéj – más is 
lehet, ha tanulmányozzuk a 
szerves hulladékokat is)

 Tárgyak vagy újságkivá gá-
sok hulladékot bemutató 
dolgokkal (pl. gyümölcs 
vagy zöldségmaradékok, 
műanyag flakonok vagy 
konzervdobozok)

 Minden gyereknek egy 
műanyag palack

 Elegendő díszítőeszköz
 Ragasztó vagy csiriz

Időtartam:
50 perc

A nap szavai: 
 Újrafelhasználás,  
újrahasznosítás

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• Ezt a feladatot több napon át lehet folytatni attól függően, mennyi tárgyat 

akar nak a gyerekek kidíszíteni, és milyen ötlettel állnak elő az újrahasznosított 
műalkotáshoz.

• Ha valódi tárgyakat használunk, bizonyosodjunk meg arról, hogy tiszták és 
biztonságosak (nem éles tárgyak, nem olajos vagy koszos stb. dolgok).

• Minden országnak megvan a saját módszere, hogy hogyan foglalkozik a sze-
méttel. Néhány helyen van lehetőség az üveg, a műanyag és a papír újra hasz-
no sítására, különböző konténerekben gyűjtik őket, elkülönítve, különválasztva 
a szerves hulladéktól. Más országokban csak néhányra van, vagy egyikre sincs 
lehetőség. A feladatot alkalmazhatjuk a környezetünkre, kihangsúlyozva ho-
gyan küzdenek meg országunkban a szeméttel, és hová kerülnek a különböző 
típusú hulladékok. A példánkban csak azokat a tárgyakat különböztetjük meg, 
amelyek újrahasznosíthatók, újrafelhasználhatók vagy nem.

• Helyezzünk el két szemetest vagy kartondobozt a csoportszobában. Az egyik-
re írjuk rá „Újrahasznosítható/Újra felhasználható” és/vagy helyezzük el rajta 
egy műanyagpalack képét. A másik szemetesre írjuk rá, hogy „Maradék” és/
vagy helyezzük el rajta valaminek a képét, ami a mi környezetünkben nem újra-
hasz nosítható (mint a törött műanyag dobozok vagy biológiai hulladék).

• Nagyobb gyerekekkel, a környezettől függően, megismertethetjük a biológiai 
hulladék fogalmát. Ebben az esetben elhelyezhetünk egy további szemetest, 
amelyre írjuk rá „Biológiai” és/vagy helyezzük el rajta egy banánhéj képét.

• Mielőtt megérkeznek a gyerekek, szórjunk szét különböző típusú tárgyakat 
vagy azokat ábrázoló újságkivágásokat a csoportszobában. Ez lehet banánhéj, 
almacsutka, üres műanyag palack, papír, üvegpalack, konzervdobozok, stb.

• Ne feledjük, hogy a feladat során a gyerekek által készített alkotást felhasznál-
hatjuk a záró feladat, az Aflatoun Vásár fő elemeként. (43. feladat 187. oldaltól).

KEZDÉS:   (15 PERC)
1.  Nahát! Micsoda rendetlenség! Amikor megérkeznek a gyerekek, mutassuk, 

hogy milyen meglepettek és csalódottak vagyunk azért, mert ilyen rendetlen-
séget találtunk a csoportszobában.

2.  Takarítsuk ki együtt a csoportszobát! Mielőtt elkezdenénk, kérdezzük meg a 
gyerekeket, hogy tudják-e, mit jelent az újrahasznosítás. Van ötletük?

3.  Lehet, hogy majd el kell magyaráznunk, hogy az újrahasznosítás azt jelenti, 
hogy a szemetet, vagy a régi dolgainkat, amiket ki akarunk dobni, teljesen 
új termékké alakítják. Vannak nagy gyáraink, amelyek elvégzik ezt a munkát 
számunkra: nekünk csak annyit kell tennünk, hogy szétválogatjuk a szemetet 
különböző konténerekbe, aszerint, hogy műanyag, papír vagy üveg.

4.  Mutassunk rá a két szemetesre. Mutassuk meg nekik, hogy az egyik azoknak 
a dolgoknak van, amelyeket újra tudunk hasznosítani, vagy újra fel tudunk 
használni és másik azoknak a dolgoknak, amelyeket nem tudunk újrahaszno-
sítani.

5.  Segítsünk a gyerekeknek összeszedni a tárgyakat, és szétválogatva elrakni 
őket a két dobozba.

TANULÁS:  (30 PERC)
1.  Remek munkát végeztünk a csoportszoba takarításával! Most gyűljünk össze 

körbe, és nézzük meg az összegyűjtött szemetet. Vegyük ki a műanyag palac-
kot az újrahasznosítás/újra felhasználás szemetesből. Magyarázzuk el, hogy 
a műanyag palackot újra lehet hasznosítani, ha a megfelelő szemetesbe 
dobjuk, de fel is lehet újra használni. Kérdezzük meg tőlük, hogy tudják-e, 
hogy mit jelent az újrafelhasználás? Van ötletük?

2.  Ahogy az újrahasznosítás, úgy az újrafelhasználás is egy módja annak, hogy 
kevesebb erőforrást használjuk és vigyázzunk a környezetünkre. Az újrafel-
használás azt jelenti, hogy valamit ismét használunk, ahelyett, hogy egysze-
rűen kidobnánk. Ez általában azt jelenti, hogy új felhasználási lehetőséget 
ta lá lunk egy tárgynak.

3.  Buzdítsuk a gyerekeket, gondolkodjanak, hogyan tudnánk újra felhasználni ezt 
a palackot. Milyen vicces, hasznos dolgot tudunk létrehozni belőle?

Könnyebb feladat:
4.  Azért, hogy beinduljon a képzeletük, adjunk nekik pár javaslatot. Például kid í  - 

szíthetjük a palackot, készíthetünk belőle saját malacperselyt vagy vázát. 
Félbevághatjuk és készíthetünk sok szép tartót kisebb játékoknak vagy író-
szereknek.

5.  Amikor a gyerekek eldöntötték, hogy mit csinálnak a műanyag palackjukkal, 
kérjük meg őket, hogy alkossanak kisebb csoportokat és adjunk minden cso-
portnak díszítésre alkalmas anyagokat, hogy feldíszítsék velük a palackot.

6.  Attól függően, hogy mire akarják újra felhasználni a flakonjukat, lehetséges, 
hogy segítenünk kell majd kettévágni a palackokat vagy rést vágni a pénzér-
méknek, ha azt választják, hogy malacperselyt készítenek.

Nehezebb feladat:
4.  A gyerekek önállón találják ki saját projektjüket, hogy hogyan használják fel újra 

a műanyag palackot.
5. Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak kiscsoportokat, hogy újrahasznosí-

tott alkotást készítsenek. Adjunk minden gyereknek egy műanyag palackot és 
természetes anyagokat, ami segít beindítani a kreativitásukat, hogy gyönyörű 
műalkotást hozzanak létre. Oszthatunk ki például faleveleket, madártollakat és 

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy mit jelent  
az újrahasznosítás

 Megértik az újrahasznosítás és 
újrafelhasználás fontosságát

 Gyakorolják az újra hasz no sí  - 
tást, mint az erőfor rá sok meg- 
takarításának egy módját

 Újrahasznosított műalkotást 
készítenek
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36. feladat ÚJRAHASZNOSÍTUNK

virágokat, egy kis ragasztót, színeseket, festéket, madzagot, színes textileket, 
régi újságokat vagy magazinokat.

6.  A feladat végeztével kérjük meg a gyerekeket, hogy mindenkinek mutassák 
meg, majd biztassuk őket, hogy biztonságos helyen helyezzék el az alkotásu-
kat. Elvégre szükségünk lehet rá az Aflatoun Vásáron!

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy jöjjenek vissza a körbe.
2.  Vegyük át újra az összes módot, amit a palack újrafelhasználására találtunk. 

Buzdítsuk a gyerekeket, hogy gondolják végig a sok különböző dolgot, amit 
készítettek, és hogy a palack milyen más újra felhasználási módja juthat még 
az eszükbe.

3.  Nézzük meg újra a szemeteseket, hogy mit tudunk még újra felhasználni? 
Vegyünk ki egy tárgyat az újrahasznosítás/újrafelhasználás szemetesből, és 
bátorítsuk a gyerekeket, hogy gondolkodjanak azon, hogyan lehetne azt újra 
felhasználni.

További feladat:
4.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy néhány tárgyat újra fel lehet használni, 

ahogy tettük is a műanyag palackkal, és másokat pedig újra lehet hasznosítani. 
Idézzük fel közösen, hogy az újrahasznosítás azt jelenti, hogy a használt dol-
gokat, mint például a magazinokat, újságokat, palackokat, konzervdobozokat 
stb. elviszik egy olyan helyre, ahol új tárgyakat készítenek belőlük. Így például 
új papírt kaphatunk a régi újságokból.

5.  Ösztönözzük a gyerekeket, hogy gondoljanak vissza víztakarékossági vállalá-
sukra, amit a 35. feladatnál: Erőforrásunk: a víz részben tettek. Miért döntöt-
tünk úgy, hogy kevesebb vizet használunk? Miért fontos takarékoskodni  
a vízzel és más erőforrásokkal?

6.  Buzdítsuk a gyerekeket, vizsgálják meg, mit jelent az újrahasznosítás. Mint a 
víz, az összes többi dolog is véges, és körültekintően kell használnunk őket. 
Amikor valamit újra felhasználunk vagy újrahasznosítunk, kevesebbet pazaro-
lunk, és vigyázunk a bolygónkra.

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Van hulladékgazdálkodási rendszer környéken vagy a városban? 
Ha igen, bátorítsuk a gyerekeket, hogy szüleikkel/gondviselőikkel 
együtt tudjanak meg többet az újrahasznosításról és újrafelhasz-
nálásról! Szüleikkel/gondviselőikkel közösen állapítsák meg, hogy 
melyik tárgy melyik szemetesbe kerül, és segítsünk elkülöníteni  
a háztartási hulladékot a helyi szabályozásnak megfelelően.
A szülőkkel/gondviselőkkel való kommunikációhoz használhatjuk  
a 161. oldalon található mintalevelet.
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MUNKA-
LAP36. feladat ÚJRAHASZNOSÍTUNK  Levél a szülőknek/gondviselőknek 

Kedves ________________!

Mostanában sokat beszélgetünk az erőforrások meg - 
takarításáról. Ma megtudtuk, hogy mit jelent az újra- 
hasznosítás és miért fontos. Önök elkülönítve gyűjtik 
a háztartási hulladékot? Megmutatná gyermekének, 
hogy melyik szemetesbe melyik tárgy kerül? 
Bátoríthatja, hogy segítsen elkülöníteni a háztartási 
hulladékot, és akár lehet ő otthon ennek a feladatnak 
a felelőse.

Üdvözlettel,

_______________________

Kedves ________________!

Mostanában sokat beszélgetünk az erőforrások meg - 
takarításáról. Ma megtudtuk, hogy mit jelent az újra- 
hasznosítás és miért fontos. Önök elkülönítve gyűjtik 
a háztartási hulladékot? Megmutatná gyermekének, 
hogy melyik szemetesbe melyik tárgy kerül? 
Bátoríthatja, hogy segítsen elkülöníteni a háztartási 
hulladékot, és akár lehet ő otthon ennek a feladatnak 
a felelőse.

Üdvözlettel,

_______________________

Kedves ________________!

Mostanában sokat beszélgetünk az erőforrások meg - 
takarításáról. Ma megtudtuk, hogy mit jelent az újra- 
hasznosítás és miért fontos. Önök elkülönítve gyűjtik 
a háztartási hulladékot? Megmutatná gyermekének, 
hogy melyik szemetesbe melyik tárgy kerül? 
Bátoríthatja, hogy segítsen elkülöníteni a háztartási 
hulladékot, és akár lehet ő otthon ennek a feladatnak 
a felelőse.

Üdvözlettel,

_______________________

Kedves ________________!

Mostanában sokat beszélgetünk az erőforrások meg - 
takarításáról. Ma megtudtuk, hogy mit jelent az újra- 
hasznosítás és miért fontos. Önök elkülönítve gyűjtik 
a háztartási hulladékot? Megmutatná gyermekének, 
hogy melyik szemetesbe melyik tárgy kerül? 
Bátoríthatja, hogy segítsen elkülöníteni a háztartási 
hulladékot, és akár lehet ő otthon ennek a feladatnak 
a felelőse.

Üdvözlettel,

_______________________
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37. feladat HONNAN SZÁRMAZIK A PÉNZ?

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Művészeti kellékek: ollók 
ragasztó, színesek, tollak, 
karton, dobozok, stb.

 A 25. feladatban: Egy 
érme története részben 
készített Aflatoun pénzér-
mék különböző értékekben 
(1; 3; 5 Aflatounka)

 Dal: Ha jó a kedved…

Időtartam:
 45 perctől néhány napig

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
1.  A következő feladatokban (38., 39., 40. és 43. feladat) sok Aflatoun pénzérmét 

fogunk használni. A feladat előtt készítsünk néhány extra Aflatoun pénzérmét a 
gyerekeknek, hogy a mini bankjáték során használhassák. Készíthetünk többet 
is, hogy a következő feladatokban is lehessen használni.

KEZDÉS: (10 PERC)
1.  Ültessük le körben a gyerekeket. Mutassuk meg nekik a 25. feladatban:  

Egy érme története használt érméket.
2.  Kezdeményezzünk beszélgetést: Honnan lesz szerintetek a víz? Honnan 

lesznek szerintetek a játékok? Honnan származik szerintetek a pénz? 
Soha ne felejtsük el megkérdezni a gyerekeket, hogy miért gondolják így, és 
kérdezzük meg, hogy kinek van más ötlete.

3.  Idézzük fel a 26. feladatban: A mini környék megalkotása, a bankban tett 
látogatást, és kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit láttak ott. Ha nem volt 
lehetőség meglátogatni egy bankot, akkor ehhez a feladathoz vigyünk néhány 
banki jelenetet ábrázoló illusztrációt vagy újságkivágást.

4.  Kérdezzük meg a gyerekeket: Mit csinálunk a bankban? Szerinted mit 
csinálnak ott az emberek? Ha szükséges, magyarázzuk el, hogy a bank az a 
hely, ahol biztonságban tarthatjuk a pénzünket. Hangsúlyozzuk a banki pénz-
táros és az ügyfelek szerepét. Befizethetnek, vagy felvehetnek – kivehetnek 
pénzt, ha arra van szükség.

TANULÁS: (25 PERCTŐL NÉHÁNY NAPIG)
1.  Hozzunk létre közösen egy mini bankot! Kezdjük azzal, hogy végiggondoljuk  

a bankok összes fontos részét. Megtehetjük úgy, hogy bankokat ábrázoló ké-
peket mutatunk, és azokon megmutatjuk a különböző részeket, vagy megkér-
jük a gyerekeket, hogy idézzék fel, mit láttak, amikor meglátogattuk a bankot. 
Mit teszünk, ha pénzt kell kivennünk a bankautomatából? Mit csináltak az 
ügyfelek? Hol ült a pénztáros? Néhány dolog, amire a gyerekek összponto-
sítani tudnak: bankkártyák, pénzfelvételi és befizetési nyomtatványok, kijelzők, 
bankautomaták, információs pult, stb.

2.  Most, hogy meghatároztuk a bank fontos részeit, bátorítsuk a gyerekeket, hogy 
hozzák létre közösen, kreatív eszközök felhasználásával, mini bankjukat, annak 
kellékeivel együtt: bankkártyák, bankautomata, információs pult, kijelzők, stb. 
Adjunk a gyerekeknek kartont (ami hasznos lehet, ha bankautomatát akarunk 
csinálni), színeseket, papírokat, ollókat, ragasztót, stb.

3.  Dolgozhatnak a gyerekek egyedül vagy csoportosan, és kiválaszthatják, hogy  
a bank melyik alkotórészét akarják elkészíteni.

Kevesebb feladat:
A nagyon kicsi gyerekeknek elkészíthetjük előre a kellékeket. A gyerekek díszít-
hetik fel és színezhetik ki a különböző részeket, mint a bankkártyákat, papírpénzt, 
érméket, bankautomatát, pénztárt, stb. 

4.  Engedjük, hogy a gyerekek Aflatoun érméiket (Aflatounkák) felhasználva, sza-
badon játsszanak a mini bankkal. Vegyenek fel különböző szerepeket: néhány 
gyerek legyen pénztáros, mások legyenek ügyfelek, és így tovább. Mi is részt 
vehetünk a feladatban, és támogathatjuk a gyerekeket kérdések felvetésével, 
a megfelelő szóhasználat segítésével, de engedjük, hogy önállóan játszanak, 
felfedezhessék és tapasztalatot szerezzenek a bank különböző aspektusairól.

5.  A bankot betehetjük a sarokba, hogy a következő feladatok során is használni 
tudjuk. A gyerekek szeretni fogják, hogy tovább játszhatnak vele, és további 
felfedezéseket tehetnek a bankról, szerepet cserélhetnek, és új helyzeteket 
találhatnak ki. Annak érdekében, hogy érdekes maradjon a játék, további ré-
sze ket és kellékeket adhatunk hozzá a következő feladatok alatt.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Felfedezik és megértik, 
honnan lesz a pénz

 Megismerik egy bank vagy 
egy pénzügyi intézmény 
feladatait

 Megértik és eljátsszák, 
hogy mi történik a bankban

 Megtanulják, hogyan 
vigyázzanak a pénzre
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37. feladat HONNAN SZÁRMAZIK A PÉNZ?

VISSZAJELZÉS:  (10 PERC)
1.  Foglaljuk össze, hogy mit tanultak a gyerekek. Kérdezzük meg tőlük: Ki keres 

pénzt? Épp úgy, ahogy a játékaidat biztonságos helyen tartod, a pénz hol 
van biztonságban? Honnan kapják a felnőttek a pénzt? Kitől kapsz pénzt 
ajándékba?

2.  Énekeljük el a Ha jó a kedved… című dalt, de változtassuk meg a szövegét az 
alábbiakra: 

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,
Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,

Hogyha pénztáros vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha pénztáros vagy számold meg a pénzt,

3. Ismételjük, meg a következő szakaszt az alábbi szöveggel: 

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre
Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

(Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy milyen munkát szeretnének végezni.)

4.  Énekeljük el még egyszer a dalt, elmutogatva a dalban említett cselekvéseket, 
és kérjük meg a gyerekeket, hogy utánozzanak minket:

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,
(mutogassuk el a pénzszámlálást)

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,
(mutogassuk el a pénzszámlálást)

Hogyha pénztáros vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,

(mutogassuk el a pénzszámlálást)

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre
(mutogassuk el, hogy a pénzt zsákba tesszük és szorosan tartjuk)

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre
(mutogassuk el, hogy a pénzt zsákba tesszük és szorosan tartjuk)
Hogyha bankár vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre
(mutogassuk el, a hogy pénzt zsákba tesszük és szorosan tartjuk)

Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,
Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

Hogyha dolgozó vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,
Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,

Hogyha pénztáros vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha pénztáros vagy számold meg a pénzt,

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre
Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre

Hogyha bankár vagy és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre
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37. feladat HONNAN SZÁRMAZIK A PÉNZ?  Ha jó a kedved…

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,
Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,
Hogyha pénztáros vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha pénztáros vagy számold meg a pénzt,

Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,
Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,
Hogyha dolgozó vagy és szereted, másoknak is mutasd ezt meg
Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre,
Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre,
Hogyha bankár vagy és szereted, másoknak is mutasd ezt meg 
Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre.

Megj.Angolban Activity 32./ Where Does money come from?, Dal címe: If you're 

Happy and you kow it'..

  

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,

Hogyha pénztáros vagy, számold meg a pénzt,

Hogyha pénztáros vagy, és szereted, másoknak is mutasd ezt meg

Pénztáros vagy számold meg a pénzt,

Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

Hogyha dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

Hogyha dolgozó. és szereted, másoknak is mutasd ezt meg

Dolgozó vagy, tedd a dolgodat,

Hogyha bankár vagy, vigyázz a pénzre

Hogyha bankár  vagy, vigyázz a pénzre

Hogyha bankár  vagy és szereted, másoknak is mutasd ezt meg 

Bankár vagy, vigyázz a pénzre
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38. feladat ÍGY TÖLTÖM AZ IDŐMET

KEZDÉS:    (10 PERC)
1.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy gondolják át napi rutinfeladataikat: Mit szoktál 

reggel csinálni? Adjunk számukra útmutatást, mint például: fogat mosunk, 
felöltözünk, megreggelizünk, stb. Mit csinálsz délutánonként? Mit csinálsz 
esténként? Viccessé tehetjük a feladatot, ha közösen elmutogatjuk a javasla-
taikat. 
 

ÖTLETLÁDA:
Az egyszerű mozdulatok nagyon hasznosak lehetnek a gyerekek-
nek. Az egyszerű mozdulatok utánzása nemcsak viccesebbé teszi 
a feladatot, de elősegíti és fejleszti a gyerekek nagy- és finom-
motoros készségeit és a testtudatosságot. Néhány gyerek jobban 
is tanul, ha mozgást is alkalmazunk. 
 
 

2.  Énekeljük el az Így csinálom dalt, de cseréljük ki az általuk említett tevékeny-
ségekkel. Például:

Így mosom a fogamat, a fogamat, a fogamat,
Így mosom a fogamat korán, minden reggel.

TANULÁS:   (30 PERC)
1.  Tudjunk meg többet barátunkról, Aflatounról, a tűzmanóról! Szerintetek mivel 

tölti Aflatoun az idejét? Szerintetek mit csinál napközben?
2.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe és olvassuk fel nekik az Aflatoun 

a barátaival tölti az idejét című mesét.
3.  Amikor befejeztük a történetet, helyezzük el a mosolygós arc képét a szoba 

egyik sarkában és a szomorú arc képét egy másikban. Mondjuk el a gyerekek-
nek, hogy néhány állítást fogunk felolvasni, ők pedig sétáljanak a mosolygós 
archoz, ha egyetértenek azzal, amit mondtunk, vagy menjenek a szomorú 
archoz, ha nem értenek vele egyet. Néhány példa az állításokra, legyünk krea-
tívak és alkossunk újakat:

•  Aflatounnak ágyban kellett volna maradni ahelyett, hogy korán kel, 
hogy a barátaival lehessen.

•  Aflatounnak egyedül kellett volna játszania, nem pedig felfedezéseket 
tenni a barátaival.

•  Aflatounnak segíteni kellene a barátainak, amikor szükségük van rá.

•  Aflatounnak otthon kellene maradni, és nem kellene csinálnia semmit.
•  Aflatounnak jégkrémet kellett volna vennie a kenyér helyett.
•  Aflatounnak óvodába kellene menni a barátaival együtt.
•  Aflatounnak nem kellene segítenie az anyukájának a házimunkában.

4.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, milyen fontos az idő, és fontos dolog, hogy vá - 
laszt hatunk, hogy mihez kezdünk az időnkkel. Minden nap döntéseket ho zunk, 
hogy a barátainkkal legyünk, segítsünk a családunknak, megcsináljuk a házi-
munkát, játsszunk és tegyünk sok miden mást.

VISSZAJELZÉS: (20 PERC)
1.  Mit csinálunk egy átlagos napon? Rajzoljuk le! Minden gyerek kapjon papírt és 

tollakat vagy színeseket.
2.  Bátorítsuk őket, hogy rajzoljanak le egy tevékenységet, amit különösképp sze-

retnek napközben csinálni.
3.  Ha van rá időnk, hagyjuk, hogy a gyerekek bemutassák tevékenységüket a 

csoport többi tagjának. Ha nincs több időnk, kiakaszthatjuk a rajzokat körbe  
a csoportszobában és buzdítsuk a gyerekeket, hogy a következő foglalkozá-
sok során térjenek vissza hozzájuk.

4.  Segítsünk ráírni a nevüket vagy rárajzolni a jelüket a rajzukra, és helyezzük el 
Aflatoun Utazóládájukban.

5.  Miközben eltesszük a rajzokat, elénekelhetjük az Aflatoun Dalt. 
 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Adjunk minden gyereknek egy másolatot A nyúl és a teknős me-
séjéből, hogy egy levéllel együtt vigyék haza a szüleiknek/gondvi-
selőinek, és kérjék meg őket, hogy olvassák fel nekik. A felolvasás 
után buzdítsuk őket, hogy vitassák meg, miért volt rossz döntés 
a nyúltól, hogy elaludt. Használhatjuk a 166. oldalon található 
mintalevelet.

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Kép egy mosolygós arcról
 Kép egy szomorú arcról
 Mese: Aflatoun a bará
taival tölti az  ide jét,  
(15. feladat, 63. o)

 Másolatok A nyúl és a 
teknős meséjéből (77. o.)  
a Közös Családi feladathoz

Időtartam:
60 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismerkednek a napi 
rutinfeladataikkal

 Felismerik, hogy nap köz-
ben milyen döntéseket 
hoznak, és mivel telik 
az idő
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MUNKA-
LAP38. feladat ÍGY TÖLTÖM AZ IDŐMET  Levél a szülőknek/gondviselőknek 

Kedves ________________!

Ma a mindennapi rutinfeladatainkról beszélgettünk, 
meg a jó és rossz döntésekről, hogy mivel töltsük az 
időnket. Szeretne segíteni gyermekének, hogy kicsit 
jobban megismerje ezt a fogalmat?
Kiosztottuk A nyúl és a teknős meséjét a gyerekek-
nek. Megkérheti gyermekét, hogy adja oda Önnek 
a mesét, és azután olvassa fel neki. Megvitathatják 
közösen, miért volt rossz döntés a nyúl részéről, hogy 
alszik egyet.
Reméljük tetszeni fog a történet!

Üdvözlettel, 

________________

Kedves ________________!

Ma a mindennapi rutinfeladatainkról beszélgettünk, 
meg a jó és rossz döntésekről, hogy mivel töltsük az 
időnket. Szeretne segíteni gyermekének, hogy kicsit 
jobban megismerje ezt a fogalmat?
Kiosztottuk A nyúl és a teknős meséjét a gyerekek-
nek. Megkérheti gyermekét, hogy adja oda Önnek 
a mesét, és azután olvassa fel neki. Megvitathatják 
közösen, miért volt rossz döntés a nyúl részéről, hogy 
alszik egyet.
Reméljük tetszeni fog a történet!

Üdvözlettel, 

________________

Kedves ________________!

Ma a mindennapi rutinfeladatainkról beszélgettünk, 
meg a jó és rossz döntésekről, hogy mivel töltsük az 
időnket. Szeretne segíteni gyermekének, hogy kicsit 
jobban megismerje ezt a fogalmat?
Kiosztottuk A nyúl és a teknős meséjét a gyerekek-
nek. Megkérheti gyermekét, hogy adja oda Önnek 
a mesét, és azután olvassa fel neki. Megvitathatják 
közösen, miért volt rossz döntés a nyúl részéről, hogy 
alszik egyet.
Reméljük tetszeni fog a történet!

Üdvözlettel, 

________________

Kedves ________________!

Ma a mindennapi rutinfeladatainkról beszélgettünk, 
meg a jó és rossz döntésekről, hogy mivel töltsük az 
időnket. Szeretne segíteni gyermekének, hogy kicsit 
jobban megismerje ezt a fogalmat?
Kiosztottuk A nyúl és a teknős meséjét a gyerekek-
nek. Megkérheti gyermekét, hogy adja oda Önnek 
a mesét, és azután olvassa fel neki. Megvitathatják 
közösen, miért volt rossz döntés a nyúl részéről, hogy 
alszik egyet.
Reméljük tetszeni fog a történet!

Üdvözlettel, 

________________
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39. feladat 1, 2, 3… AFLATOUN ÉRMÉK 

FACILITATORI FELKÉSZÜLÉS:
• A feladat előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy elég Aflatoun érménk van, 

amelyeket a 37. feladatban: Honnan származik a pénz? készítettünk.
• Rejtsük el az Aflatoun érméket a csoportszoba különböző pontjain, de gon-

doskodjunk arról, hogy a gyerekek könnyen megtalálják őket.
• Helyezzünk el a különböző értékeket bemutató plakátokat a szoba egy-egy 

sarkában. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyerekek felismerik a plakátokon 
szereplő számokat.

KEZDÉS:  (20 PERC)
1.  Itt az ideje az érmevadászatnak! Mutassuk meg a gyerekeknek ismét az 

Aflatoun érméket. Áruljuk el, hogy a szobában Aflatoun érméket rejtettünk el. 
Találjuk meg őket közösen!

2.  Számoljunk háromig, és háromra a gyerekek lássanak neki az érmék keresésé-
nek a csoportszobában.

3.  Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy egy perc alatt találjanak meg annyi érmét, 
amennyit csak tudnak.

4.  Amikor lejárt az idő, hívjuk vissza őket a körbe.
5.  Vizsgáljuk meg az érméinket! Mutassunk minden Aflatoun érméből egy példát, 

és emlékeztessük a gyerekeket, hogy az Aflatoun érmék értéke eltérő. Ki tudja 
megmondani az érmék értékét?

6.  Mutassunk fel egy 1 Aflatoun érmét, egy 2 Aflatoun érmét és egy 3 Aflatoun 
érmét. Buzdítsuk a gyerekeket, hogy idézzék fel mindegyik érme értékét.

7.  Mutassunk a gyerekeknek egy érmét és kérdezzük meg tőlük, többet vagy 
kevesebbet ér-e, mint a másik. Ez a 3 Aflatoun érme többet vagy keveseb-
bet ér, mint egy 1 Aflatoun érme? Hány 1 Aflatoun érmére van szükségünk 
ahhoz, hogy egy 2 Aflatoun érmét kapjunk? Hány 1 Aflatoun érmét tudunk 
beváltani egy 3 Aflatoun érmére?

8.  Ismételjük meg ezt más érmékkel és tegyük fel a gyerekeknek a kérdéseket 
többször, hogy megerősítsük a fogalmat.

9.  Vessünk egy pillantást a megtalált érmékre! Kérjük meg a gyerekeket, hogy 
alakítsanak ki 5 fős csoportokat. Minden csoportban állítsd kihívás elé a gyere-
keket az alábbi kérdésekkel:
Kinek van a csoportban több érméje?
Kinek van a csoportban kevesebb érméje?
Kiknek van ugyanannyi érméjük a csoportban?

További Feladat:
10.  Számolják meg, mennyi érmét gyűjtött a csoport összesen.

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Gyűjtsük össze az érméket, és kérjük meg a gyerekeket, hogy segítsenek 

megszámolni őket. Emlékeztessük őket, hogy az eltérő érméknek különböző 
értékük van.

2.  Osszuk ki újra az érméket, minden gyereknek csak egyet adjunk. Bizonyosod-
junk meg arról, hogy különböző értékű érméket osztottunk ki, azaz 1, 2 és 3 
Aflatoun érméket.

3.  Játsszunk közösen az értékekkel! Mutassuk meg a gyerekeknek az eltérő érté-
keket ábrázoló plakátokat, amelyeket a csoportszobában helyeztünk el.

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy nézzék meg, milyen érmét kaptak és menjenek 
ahhoz a plakáthoz, amelyen az érték megegyezik az érméjük értékével.

5.  Miután mind felsorakoztak a plakátjuk előtt, a sorok hangosan kiáltsák az 
érméjük értékét. Például: Mi vagyunk az 1 Aflatoun érmék! Mi vagyunk a 3 
Aflatoun érmék! stb.

További feladat:
6.  Kérjük meg a gyerekeket, akiknél 1 Aflatoun érme van, hogy figyeljenek, mert 

van egy nagyon különleges feladatuk. Emlékeztessük őket, hogy három db 1 
Aflatoun érmére van szükségünk, hogy kapjunk egy db 3 Aflatoun érmét, és két 
db 1 Aflatounk érmére van szükségünk, hogy kapjunk egy 2 Aflatoun érmét. 
Bizonyosodjunk meg arról, hogy megértették az érmék különböző értékét.

7.  Kérjük meg a gyerekeket, akiknél 1 Aflatounka van, hogy vegyenek körbe egy 
3 Aflatoun érmés gyereket. Majd kérdezzük meg tőlük: Hány db 1 Aflatoun 
érmére van szükségünk egy 3 Aflatoun érméhez?

8.  Majd ezt ismételjük meg a 2 Aflatoun érmével is.

VISSZAJELZÉS                                                 (20 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek ismét körbe, az érméjükkel a kezükben.
2.  Mondjuk el az Egy, kettő, három kicsi penny verset együtt néhányszor.

Egy kicsi, kettő kicsi, három kicsi penny,
Négy kicsi, öt kicsi, hat kicsi penny,

Hét kicsi, nyolc kicsi, kilenc kicsi penny,
Tíz kicsi penny kerek. 

 

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun érmék (Afla
tounkák) külön böző érté 
kekben a 37. fel adatból: 
Honnan származik a 
pénz? (162. o.)

 Az Aflatoun érmék külön- 
böző értékeit ábrázoló pla- 
kátok: 1 Aflatounka, 2 Afla- 
tounka és 3 Aflatounka

 Óra vagy időzítő az Érme 
Vadászathoz

 Vers: Egy, kettő, három  
kicsi penny

Időtartam:
 60 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megismerik az érmék 
különböző értékét

 Gyakorolják számolási 
készségüket

 Alap matematikai fogal-
makat tanulnak, például; 
több, kevesebb és 
ugyanannyi

A nap szavai: 
 Érmék, több, kevesebb;

mennyit ér, összeg
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39. feladat 1, 2, 3… AFLATOUN ÉRMÉK

 
 
ÖTLETLÁDA:
Cseréljük ki az penny érme szót az országunkban használatos 
kifejezéssel. Így sokkal ismerősebb lesz a vers.

3.  Miután a gyerekek megismerkedtek a vers kifejezéseivel, kérjük meg a 3 Afla-
toun érméket tartó gyerekeket, hogy álljanak fel, és minden alkalommal kiáltsa-
nak hangosan, amikor meghallják a versben a kifejezést, hogy „három kicsi”.

4.  Ismételjük el a verset, ám ezúttal a 2 Aflatoun érmével rendelkező gyerekeket 
kérjük meg, hogy cselekedjenek hasonlóan, amikor meghallják, hogy „két 
kicsi”. Majd ismételjük meg mindezt az 1 Aflatount tartó gyerekekkel is.

5.  A feladat végén gyűjtsük össze az érméket, amelyeket a gyerekek a vadászat 
közben találtak. Magyarázzuk el nekik, hogy szükségünk lesz rájuk a követke-
ző feladatok során. Tegyük el az érméket a 40. és a 44. feladathoz. 
 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT: 
Szerezzünk gyakorlati tapasztalatot valódi érmékkel! Bátorítsuk a 
szülőket/gondviselőket, hogy mutassanak a gyerekeknek valódi 
érméket, és segítsenek megismerkedni velük. A szülők/gondvi-
selők segíthetnek másolatot készíteni az ország érméiről. Hasz-
nálhatjuk a következő levélsablont, hogy üzenjünk a szülőknek/
gondviselőknek.

LEVÉL A SZÜLŐKNEK/GONDVISELŐKNEK
• 
• 
• 
Kedves _______________!

Mostanában a pénzről beszélgetünk, és a gyerekek nagyon 
izgatottak. Nagyszerű lenne, ha mutatna gyermekének néhányat 
az ország érméiből. Mutassa meg az érmék két oldalán látható 
képeket és magyarázza el, mennyit érnek.
Ezután jó lenne, ha bátorítaná gyermekét, hogy rajzolja le 
az egyik érmét. Következő alkalommal majd megmutatja a 
csoporttársainak.

Köszönettel!

_______________________
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40. feladat MIT LEHET AZ ÉRMÉKKEL MEGVENNI?

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A foglalkozás előtt gyűjtsük össze az előző feladatok során készített Aflatoun 

érméket. Ha nem elég, készítsünk még plusz érméket, hogy használni tudjuk 
őket a mostani és a következő feladatokban.

• A feladat előtt gyűjtsük össze a 28. feladatban: Mini piac szervezése használt 
árukat (ha még megvannak). Ha nincsenek meg, készítsünk új tárgyakat, vagy 
olyan árukat ábrázoló újságkivágásokat, amelyeket a piacon lehet árusítani.

• Alakítsuk ki a mini piacot és rendezzük el az összegyűjtött vagy készített árukat 
két asztalon. Készítsünk árcédulákat, és jelöljük meg, mennyi Aflatoun érmére 
van szükség az áruk megvásárlásához: például 1 Aflatounka, 2 Afla tounka,  
5 Aflatounka, stb. A feladat után tegyük el az árcédulákat, mivel a 42. feladat- 
ban: Megtakarítás, kiadás és megosztás (178. o.) újra használni fogjuk őket.

KEZDÉS: (20 PERC)
1.  Mielőtt elkezdjük a feladatot, idézzük fel az előző Közös Családi feladatot és 

kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák meg az érméket, amelyeket a család-
jukkal rajzoltak.

2.  Most pedig ismerkedjünk meg és játsszunk a sorozatokkal. A sorozat a dolgok 
elrendezése egy bizonyos sorrendben. Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkos-
sanak kört, és adjunk mindegyik gyereknek néhány különböző értékű Aflatoun 
érmét.

3.  A kör közepén rendezzünk el néhány érmét úgy, hogy példát mutassunk a 
sorozatra. Szabadon válasszuk ki, hogy milyen sorrendben helyezzük el az 
érméket. Például elhelyezhetünk egy 1 Aflatoun érmét, utána egy másik egy  
1 Aflatoun érmét, aztán 3 db 2 Aflatoun érmét, majd megint egy 1 Aflatoun 
érmét, és végül ismét egy 3 Aflatoun érmét (lásd a példát alább).

4.  Buzdítsuk a gyerekeket, hogy nevezzék meg a sorozat egyes érméit.

5.  Állítsuk kihívás elé a gyerekeket: most ők is állítsák elő az általunk felállított 
sorozatot a náluk levő érmékből.

6.  Ha van rá idő, állítsanak elő saját sorozatot!

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoportok

Fejlődési területek:
 Kognitív

Szükséges eszközök:
 A 37. feladatból: Honnan 
származik a pénz? 
(162.o) különböző értékű 
Aflatoun érmék 

 Üres lapok a piacon 
használt árcédulákhoz 
(minden gyereknek 1 db)

 Szatyrok vagy kosarak
 Piaci áruk a 28. feladat 
ból: Mini piac vagy új 
áruk, vagy magazin kivá - 
gások olyan árukról, ame- 
lyeket a piacon lehet kapni

 Tollak vagy színesek

Időtartam:
 65 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy a pénzért 
árut lehet vásárolni

 Megértik, hogy a pénzt 
szükségletekre és igényekre 
is lehet fordítani

 Megismerik az érméket, 
majd sorozatokat és mintá-
kat készítenek az érmékből

 Szerepjátékon keresztül 
gyakorolják a vásárlást  
és az eladást

További feladat:
7.   Megismételhetjük a feladatot, de most állítsunk egy emberi mintázatot.  

A minta dolgok ismétlődése egy bizonyos sorrendben.
8.   A szoba közepén mutassunk meg a gyerekeknek egy általunk készített mintát. 

Bizonyosodjunk meg arról, hogy egyszerű, és a minta egyik részében sincs 
ötnél több különböző értékű Aflatoun érme. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 
azonosítsanak be és írjanak le minden érmét a mintában. 

9.   Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak létre legalább 5 fős csoportokat.
Megjegyzés: a játék egyszerűbb változatában annyi gyerek legyen egy csoport-
ban, ahány érmét használtunk a minta minden egyes szakaszában: Nehezebb 
változatban: nagyobb csoportokat alakítsanak ki a gyerekek.

10.  Osszunk ki mindegyik gyereknek egy valamilyen értékű érmét. Segíthetünk 
nekik em lékezni az értékre úgy, hogy minden gyerek egy Aflatounkát kap.

11.  Alakítsuk ki az emberi mintát! A csoportok szervezzék át magukat az alapján  
a minta alapján, amit lefektettünk. Például ha a mintázatunk 1 Aflatounka,  
1 Aflatounka, 3 Aflatounka, 1 Aflatounka, akkor a gyerekek kövessék ezt a 
mintát és eszerint rendezzék magukat.

12.  Kisebb csoportok egyszer készítsék el a mintát, nagyobb csoportok esetében 
bátoríthatjuk őket, hogy többször ismételjék meg a mintát. Ideális esetben a 
gyerekek addig tudják folytatni a mintát, ameddig csak akarják, egyszerűen 
úgy, hogy a minta alapján átszervezik magukat. 
 

ÖTLETLÁDA:
A minta készítése segít a gyerekeknek megismerkedni az érmékkel 
és az értékekkel, és ezzel szórakoztató módon fejlődik a matema-
tikai készségük is. 

TANULÁS:    (30 PERC)
1.  Adjunk minden gyereknek egy bizonyos összegű Aflatoun érmét.
2.  Mutassuk meg a gyerekeknek a Mini piacot és kérjük meg őket, hogy idézzék 

fel a 28. feladatot: Mini piac szervezése. Mi tetszett a feladatban? Mi volt 
nehéz?

3.  Eljött az idő, hogy másféle piacos játékot is játsszunk. Ez alkalommal, sokkal 
jobban figyeljünk a pénzérmék értékére, és annak a megtervezésére, hogy mit 
akarunk vásárolni.A nap szavai: 

 Tervezés, minta, sorozat
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40. feladat MIT LEHET AZ ÉRMÉKKEL MEGVENNI?

4.   Magyarázzuk el, hogy mielőtt vásárolnak valamit, először figyelmesen hallgas-
sák meg az útmutatásunkat, hogy megállapítsák, mit kell vásárolniuk.

5.   Két gyerek legyen a piaci árus és kérjük meg őket, hogy álljanak az asztalok 
mögé. Ha nagyobb csoporttal dolgozunk, szükségünk lehet több asztalra és 
több árusra.

6.   Mondjuk el mindenkinek, hogy a következő játékot fogjuk játszani: Látom, 
látom, amit te nem látsz. Magyarázzuk el, hogy jellemzünk egy árut, és a  
csoport egyik tagjának meg kell vásárolnia a leírásnak megfelelő árut, és fizet-
nie kell érte a megfelelő összegű érmékkel.

7.   Gondoskodjunk arról, hogy minden gyerek sorra kerüljön a vásárlásban.
8.   Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak két csoportot (vagy többet, ha 

több árusunk van) és adjunk minden csoportnak egy kosarat vagy egy szaty-
rot, hogy abban tartsák az áruikat.

9.   A leírást arra alapozzuk, hogy milyen áru van a mini piacunkon, és legyünk 
biztosak abban, hogy mindegyik asztalon megvan az állításoknak megfelelő 
áru. Például:

•  Látom, látom, amit ti nem láttok, és ez a valami gömbölyű és piros.
•  Látom, látom, amit ti nem láttok, és ez olyan valami, amit meg lehet inni.
•  Látom, látom, amit ti nem láttok, és ez a valami zöld.

10.  Segítsünk a gyerekeknek megszámolni az érméiket minden egyes vásárlás 
után, hogy tudjuk, mennyi maradt még. Ha szükséges, próbáljunk el egy-két 
vásárlást a gyerekekkel a játék megkezdése előtt. Legalább egy árut vegyünk 
bele, ami nem alapvető szükséglet: cukorka, játékok, stb.

11.  Amikor befejeztük az áruk felsorolását, hagyjuk, hogy minden gyerek bemu-
tassa, mit vásárolt. Adjuk feladatként, hogy azonosítsák, mely áruk szükségle-
tek és melyek igények.

12.  Bátorítsunk mindenkit, hogy mutassák meg azt is, mennyi Aflatoun érméjük 
maradt a vásárlás után.

VISSZAJELZÉS:  (15 PERC)
1.  Beszéljük meg: Megvettél minden árut, amit akartál? Mit vettél volna még, 

amit nem tudtál? Miért nem tudtad megvenni?
2.  Magyarázzuk el, hogy a pénz erőforrás, és okosan át kell gondolnunk, mire 

akarjuk felhasználni. Nem tudunk megvenni mindig mindent, amit akarunk. 
Kössük össze ezt az elgondolást a 35. feladatban: Erőforrásunk: a víz rész- 
 ben tanultakkal. Magyarázzuk el, hogy akárcsak a vízzel, takarékoskodnunk 
kell a pénzzel is, és végig kell gondolnunk, hogy ezt hogyan tehetjük a leg- 
jobban.

3.  Hangsúlyozzuk, hogy bár megvan a jogunk ahhoz, hogy képesek legyünk fizet-
ni azért, amire szükségünk van, kötelességünk is, hogy okosan használjuk fel a 
pénzünket. Amire szükségünk van, sokkal fontosabb mint bármi más, és meg 
kell tanulnunk okosan dönteni, amikor a pénzünket költjük.

4.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy a pénzt arra is használjuk, hogy megvegyük 
a szükségleteinknek megfelelő árukat, mint például az étel és a ruházat, épp-
úgy, mint a kívánságainknak megfelelő árukat, mint a csokoládé és édességek.

5.  Adjunk minden gyereknek egy papírlapot és kérjük meg őket, hogy rajzolják le, 
mit szeretnének tenni a megmaradt Aflatoun érméikkel. Ha elköltötték az ösz-
szes pénzüket, akkor rajzolják le, hogy mit vásároltak volna, ha több pénzünk 
lett volna.

6.  Amikor befejezték, írják rá a nevüket a rajzra (vagy rajzolják rá a jelüket)  és 
tegyük el az Aflatoun Utazóládájukba.
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41. feladat A DARU ÉS A CSAPATÁNAK TÖRTÉNETE

KEZDÉS:    (15 PERC)
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek a daru képét. Vonjuk be őket egy beszélgetés-

be a darvakról: Mit látsz a képen? Mi ennek az állatnak a neve? Mit tudsz 
mondani a csőréről? A lábairól? Milyen színű?

2.  Tájékoztassuk a gyerekeket, hogy a madár neve daru, és mint a madarak, ők is 
szeretnek repülni a csapatukkal. Említsük meg, hogy a darvak főképp rovarok-
kal, csigákkal, gilisztákkal táplálkoznak, és olykor fejüket a vízbe merítve halat 
is fognak, nagy zajt csapva a vízparton, amiért „lármás darunak” hívják őket.

3.  Tegyünk mind úgy, mintha mi lennénk a darvak! Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy álljanak egy sorba, és tegyenek úgy, mint egy csapat daru; lépegessenek 
a hosszú lábukkal, és néha fogjanak egy kis rovart maguknak a parton vagy 
egy kis halat a vízből. Bátorítsuk őket arra, hogy utánozzák a darvakat. Milyen 
mozdulatokat csinálnak a szárnyaikkal? Itt csapkodjunk a karjainkkal, mint-
ha szárnyak lennének. Milyen lesz a hangjuk?

További feladat:
4.  Mit szeretnétek még felfedezni a daruval kapcsolatban? Buzdítsuk a gyere-

keket arra, hogy esetleg gondolkodjanak még további kérdéseken. Most miért 
ne próbálhatnánk meg a kérdéseket egyénileg is megvizsgálni?

5.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy találjanak ki kreatív módokat arra, hogy meg-
találják a kérdéseikre a válaszokat. Például hazamehetnek és megkérdez hetik 
a szüleiket, vagy megkérdezhetnek más facilitátort, vagy idősebb testvért. 
Magyarázzuk el, hogy legközelebb elmesélhetik, mire jutottak.

6. Üljünk újra körbe, és tanuljunk többet a különleges daruról, és csapatáról. 
 

ÖTLETLÁDA: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Hogyan tanulunk jobban: amikor hallunk valamit, vagy amikor 
próbálkozunk valamivel? A közvetlen tapasztalat és az önálló 
felfedezés nagyon hatékony lehet a tanulás erősítésében. Ha azt 
gondoljuk, hogy egy gondolat alapvetően fontos, és bizonyosak 
akarunk lenni abban, hogy a gyerekek megtanulják, megkérhetjük 
őket, hogy azonosítsák be a jelentését. Az is jó ötlet, hogy amikor 
a gyerekek nem tudják a választ a kérdésre, vagy nem biztosak 
benne, hagyjuk őket visszajelezni, reflektálni, és támogassuk, hogy 
megpróbálják ők maguk megtalálni a helyes választ – otthon, a 
kortársaik vagy felnőttek segítségével. Az önálló vizsgálódás mó-
kás dolog, ami engedi, hogy könnyebben memorizáljuk dolgokat. 
 

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges anyagok:
 Mese: A Daru és a csa
pata (161. old)

 Üres papírok (gyerekenként 
1 db)

 Instrukciók az origami 
ké szí  téséhez (159. old) 
(gyerekenként 1 db)

Időtartam:
 55 perc

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik, hogy lopni rossz
 Megtanulják értékelni az 
erőforrásokat, amelyekért 
mások megdolgoztak

 Megértik, hogy fontos 
olyanokkal barátkozni, akik 
jó hatással vannak ránk

A nap szava: 
 Tisztelet
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TANULÁS:  (35 PERC)
1.  Olvassuk fel a mesét A daruról és csapatáról a gyerekeknek. Olvasás közben 

hagyjunk időt a kérdésekre és támogassuk a visszajelzéseket. Kérdezzük meg, 
tudják-e, mit jelent a lopás szó, és bátorítsuk őket arra, hogy magyarázzák el, 
mire gondolnak.

2.  Most beszélgessünk a meséről együtt. Íme, néhány kérdés a beszélgetés kez-
deményezésére a lopásról. Használd bátran, és add hozzá saját kérdéseidet 
is! Mi a lopás? Miért volt a fekete nyakú daru szomorú? (Mert a fehér daru 
ellopta tőlük a halat.) Mit gondoltok a lopásról? Miért gondoljátok így?  
Mit gondolnának a szüleitek vagy a barátaitok, ha engedély nélkül elven-
nétek valamit? És ti hogy éreznétek magatokat, ha valaki elvenne valamit 
tőletek, amit szerettek, vagy amivel ti törődtök?

3.  Most összpontosítsunk a barátságra! Mit gondoltok a vörös fejű darukról? 
Ők jó vagy rossz barátok? Miért gondoljátok így? Olyan barátaitok legye-
nek inkább, akik azt mondják, hogy tegyél meg valamit, amit nem kellene 
megtenned? Mit gondoltok, milyen érzés ez? Mi a helyzet a fekete nyakú 
darvakkal? Ők jó vagy rossz barátok? Szeretnétek, ha a vörös fejű darvak 
lennének a barátaitok? Miért? Vagy inkább a fekete nyakú darvak? Miért?

4.  Erősítsük meg a gyermekekben azt a gondolatot, hogy engedély nélkül elvenni 
dolgokat, az rossz dolog!

VISSZAJELZÉS:  (5 PERC)
1.  Buzdítsuk a gyerekeket arra, hogy gondolkodjanak el a barátaikon, és a dol-

gokon, amiket együtt csinálnak velük. Mi a különleges a barátságban? Miért 
szereted a barátaidat?

2.  Hangsúlyozzuk a gondolatot, hogy olyanoknak kellene lenniük, mint a fehér 
daru, aki végül úgy döntött, hogy olyan barátokat választ, akik nem kérik arra, 
hogy lopjon. Fontos, hogy olyan barátaink legyenek, akik tisztelnek minket. 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT:
Bátorítsuk a gyerekeket és szüleiket, hogy hajtogassanak origami 
darut együtt. Küldjünk haza a gyerekekkel papírt és az instruk- 
ció kat arról, hogy kell darut hajtogatni, és bátorítsuk őket, hogy 
próbál ják ki a szüleikkel/gondviselőikkel. Kérjük meg őket, hogy 
hozzák be az origami daruikat az osztályba, hogy megmutassák 
egymásnak, és hogy beletehessék az Aflatoun Utazóládájukba. 
Használhatjuk a levél formátumot a 177. oldalról.





41. feladat A DARU ÉS A CSAPATÁNAK TÖRTÉNETE  A daru és a csapata

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy egyszerű fehér színű daru, aki egy 
csapatot keresett magának, akikkel 
mindig együtt ehet és repülhet.

Ennek a fehér darunak nagy gondot 
okozott más darvakat találni, akikkel 
együtt lehetett volna, mert ő csak egy-
szerű fehér színű daru volt, aki emiatt 
nem illett sehová. Ám nagyon eltökélt 
volt, hogy találjon magának egy csapa-
tot, akikkel együtt élhet, és akikhez 
tartozhat.

Egy nap találkozott a vörös fejű darvak 
egy nagyon népszerű csoportjával, 
akik a folyóparton keresgéltek. Leszállt 
melléjük, és megkérdezte tőlük, lehetne-e 
mostantól a csapat tagja ő is.

A csapat vezetője beleegyezett, hogy 
csatlakozzon hozzájuk, annak ellenére, 
hogy egyszerű daru, de csak akkor, ha 
vállalja, hogy a folyó mentén lejjebb 
halászó fekete nyakú darvak csapatától 
ellop néhány halat.

A fehér daru ezt a kérést először vissza-
utasította. Azt mondta, hogy ő bizony 
nem lop halat! Ám a vörös fejű darvak 
erre azt válaszolták, hogy ha ezt meg 
nem teszi, akkor soha nem lehet a csa 
pat tagja. Mert itt minden darunak 
halat kell lopni, hogy befogadják maguk 
közé. A fehér daru nagyon aggódott 
amiatt, hogy csak ez az egyetlen lehető-
sége arra, hogy egy csapat tagja legyen, 
ezért végül mégis elvállalta, hogy el 
megy halat lopni.
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41. feladat A DARU ÉS A CSAPATÁNAK TÖRTÉNETE  A daru és a csapata

Odarepült ahhoz a folyószakaszhoz, 
ahol a fekete nyakú csapat tanyázott. 
Hamar észrevette a kifogott halakat, és 
közelebb ment, hogy elvegyen néhányat.

A fekete nyakú darvak elmélyülten be
szélgettek egymással, és úgy tűnt, nem 
vették őt észre. Így gyorsan felkapott 
néhány halat a csőrébe és épp felrepült, 
amikor az egyik fekete nyakú daru meg
állította:
– Miért veszed el a halainkat? – kérdezte 
tőle.

A fehér daru elmondta, hogy ő nem sze-
ret lopni másoktól, de ez az egyetlen 
módja, hogy egy csapat tagja lehessen.
– Az nem úgy van! Nincs semmi okod 
arra, hogy halat lopj. Ha megkértél 
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volna minket, mi megengedtük volna, 
hogy csatlakozz hozzánk.

A fehér daru most már felismerte, hogy 
mekkorát tévedett. Letette a halakat és 
bocsánatot kért.

A fekete nyakú darvak megbocsátottak 
neki, és megengedték, hogy attól fogva 
az ő csapatuk tagja legyen.

Elfogadták olyannak, amilyen, egyszerű 
fehér darunak, nem pedig azért, mert 
halat lopott nekik.



MUNKA-
LAP41. feladat A DARU ÉS A CSAPATÁNAK TÖRTÉNETE  Origami útmutató

1.  Vegyünk egy négyzet alakú papírlapot.
Hajtsuk félbe átlósan, majd hajtsuk félbe 
megint.

5.  Az alsó sarkot megfogva hajtsuk fel a nyíl ál
tal mutatott irányba, a pontozott vízszintes 
vonal mentén. Simítsuk le az élek mentén.

9.  Hajlítsuk a két alsó sarkot fel a két szárny 
között.

2.  A hüvelykujjunkat a felső lap alá helyezve 
húzzuk a lapot jobbra, amíg egy négyzetet 
nem kapunk. Simítsuk le az élét.

6.  Fordítsuk meg a papírt és végezzük el az 
5-ös lépést megint.

10. A felhajtott sarkokat hajlítsuk finoman ki
felé, az egyiknek a hegyét hajlítsuk vissza, 
hogy kialakítsuk a fejet.

3. Fordítsuk meg a papírt és végezzük el a 2es 
lépést megint.

7. Hajtsuk a jobb és bal sarkokat középre, majd 
simítsuk le az éleket. Fordítsuk meg a papírt 
és végezzük el ezt a lépést megint.

4. A jobb és bal sarkokat hajtsuk be középre, 
simítsuk le az éleket, majd nyissuk vissza.

8.  Hajlítsuk a jobb szárnyat balra, fordítsuk 
meg a papírt, és újra hajlítsuk a jobb szár
nyat balra.

11.  Nyissuk ki a szárnyakat. Az alsó nyíláson 
keresztül egy kis levegő befújásával tölt
sük fel a testet.
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MUNKA-
LAP41. feladat A DARU ÉS A CSAPATÁNAK TÖRTÉNETE  Levél a szülőknek/gondviselőknek 

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és  
a csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru hajto ga-
tásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató feladat! 
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
meg értse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és  
a csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru hajto ga-
tásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató feladat! 
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
meg értse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és  
a csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru hajto ga-
tásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató feladat! 
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
meg értse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________

Kedves __________________!

Ma a lopásról tanultunk és arról, hogy az miért rossz dolog. Beszélgettünk a barátságról 
is, és hogy miért fontos olyan barátok szerzése, akik pozitív hatással vannak ránk. Annak 
érdekében, hogy bemutassuk ezeket a fogalmakat, elolvastunk egy mesét A daruról és  
a csapatáról.
A gyermekeknek adtunk néhány papírlapot és hozzá az instrukciókat origami daru hajto ga-
tásához. Miért ne hajtogatnának gyermekével origami darukat? Szórakoztató feladat! 
Amíg ezzel foglalkoznak, kérje meg a gyermekét, hogy mesélje el A daru és a csapata 
történetét. Megbeszélhetik, miért rossz dolog lopni, ezzel is segítve a gyermeket, hogy 
meg értse ezt a fogalmat.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a hajtogatott darut a következő foglalkozásra!

Köszönettel,

_______________________
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Foglalkozás:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-egyén

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges eszközök: 
 Aflatoun pénzérmék (Afla - 
tounkák)  különböző érték- 
ben (gyermekenként 5 db), 
melyeket használtunk a  
37. feladat: Honnan szár
mazik a pénz (162.o.) során

 A 40. feladathoz készített 
Árcédulák: Mit vehetünk  
a pén zünkért (169.o.) 

 Fénymásolatok a Költés, 
Megtakarítás, Megosztás 
fejezet illusztrációiról (180.o.) 
a kifestéshez (minden 
illuszt rációt használjunk, 
és másoljunk annyit, hogy 
minden gyereknek jusson)

 Tollak és színesek
 Piaci áruk a 28. feladat: 
Csináljunk Mini Piacot, és 
a 40. feladat: Mit vehe 
tünk a pénzünkért? részből

Időtartam:
 60 perc

FACILITÁTORI FELKÉSZÜLÉS:
• A feladat előtt gyűjtsük össze a 28. feladat: Csináljunk Mini Piacot, és a  

40. feladat: Mit vehetünk a pénzünkért? részben használt tárgyakat. Készít-
he tünk új tárgyakat vagy újságkivágásokat is.

• Adjunk konkrét értéket minden terméknek, pl. 1 Aflatounka, 2 Aflatounka, stb. 
Amennyiben kisebb gyerekekkel dolgozunk, rajzolhatunk karikákat is a számok 
helyett a termék értékének függvényében, pl. egy karika egy Aflatoun érme,  
két karika két Aflatoun érme stb.

• Helyezzük a termékeket az asztalra.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy van elég Aflatounka a 37. feladatból: Honnan 

származik a pénz!

KEZDÉS:  (20 PERC)
1.  Kezdés előtt idézzük fel az előző Közös Családi feladatot és bíztassuk a gyere-

keket, hogy mutassák meg egymásnak az origami daruikat.
2.  Ma tovább kutatjuk, mire használhatjuk a pénzt. Ki tudunk gondolni más 

dolgokat, amire használhatjuk a pénzünket? Például használhatjuk a 
pénzünket, hogy különböző dolgokat vegyünk. Mit szeretnél vásárolni? 
Vagy eltehetjük a pénzünket egy biztonságos helyre, mint az  Aflatoun Pénzes 
ládikánk vagy összeadhatjuk a pénzünket a barátainkéval, ha olyasmit akarunk 
venni, ami többe kerül.

3.  Ez után magyarázzuk el, hogy olyan képeket fogunk mutatni a gyerekeknek, 
amiken az emberek különböző módon használják a pénzüket. Van, amelyiken 
megtakarítanak, van, amelyiken költenek és van, amelyiken megosztják a 
pénzüket másokkal. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ugorjanak fel és kiabál-
ják azt, amit gondolnak, hogy az emberek csinálnak a képen: megosztanak, 
megtakarítanak, vagy költenek? 
Mutassuk meg a gyerekeknek a Megosztás, Költés és Megtakarítás jeleneteket 
egymás után:

•  a gyerek jégkrémet vásárol az eladótól
•  a gyerek pénz tesz az Aflatoun Pénzes ládikájába
•  a gyerek a sorban várakozik, hogy befizessen a bankban
•  a gyerek vásárol a boltban
• az anya pénzt ad a gyerekének 
•  a gyerek megosztja a játékait a barátjával

4.  Ahogy mutatjuk a képeket, legyen elég idő a jelenetek megbeszélésére. Mit 
látunk a képen? Mit csinálnak az emberek?

5.  Ahogy a gyerekek kiáltják a válaszaikat, bátorítsuk őket, hogy elmagyarázzák, 
miért gondolják azt, hogy: Miért költenek az emberek? Mit vesznek éppen? 

Miért gondolod, hogy ez az ember éppen megoszt valamit? Miből gondo-
lod? stb.

6.  Amint végigmentünk az összes jeleneten, adjunk minden gyereknek egy-egy 
képet, hogy színezze ki és díszítse ki. Amikor befejezték, bátorítsuk őket, hogy 
írják alá a nevüket a rajzra (vagy rajzolják rá a jelüket) és tegyék el az Aflatoun 
Utazóládájukba. 
 

ÖTLETLÁDA:
A piacos játék egy egyszerű eszköz, ami több funkcióval bír.
Ösztönzi a gyerekek kreativitását, miközben tapasztalatokat sze-
reznek az alapvető piaci dinamizmusokban. Hozzászoktatja őket a 
pénz és a források használatához, és bemutatja a megtakarítást és  
a kiadást. Mindeközben tanít a szükségletekről és az igényekről.
Miközben jó módszer ezt az eszközt használni több foglalkozáson 
keresztül, az is fontos, hogy új termékeket és árcédulákat vezes-
sünk be a Mini Piacra annak érdekében, hogy változatos marad-
jon, és fenntartsuk a gyerekek érdeklődését. Kövessük a gyerekek 
igényeit, azonosítsuk, mi iránt érdeklődnek, milyen új termékeket 
hoznának a Mini Piacra. 

TANULÁS: (20 PERC)
1.  Játsszunk újra piacot! Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak kört.
2.  Idézzük fel először az Aflatoun érméket. Egyesével mutassuk fel a címleteket, 

és kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel az értékét.
3.  Adjunk minden gyereknek öt Aflatoun Érmét.
4.  Mutassuk meg a gyerekeknek a pultot a különböző termékekkel és árcédulák-

kal. Mondjuk el nekik, hogy mi játsszuk majd az eladót.
5.  Ezúttal engedjük a gyerekeknek, hogy először kigondolják, mit akarnak megvá-

sá rolni. Legyünk biztosak abban, hogy képesek minden termék árát beazo-
no sítani. Mutassunk rá, hogy elkölthetik az összes pénzüket, vagy tartalékol-
hatják egy részét más feladatokra. Jelezzük, hogy némelyik termék drágább, 
ezekhez több pénzre van szükségük, mint amennyijük van. Ha meg akarják 
venni ezeket a termékeket, összeadhatják a pénzüket valakivel, hogy megle-
gyen a kellő mennyiség, majd megoszthatják egymással a közösen megvett 
terméket.

6.  Adjunk egy kis időt a gyerekeknek, hogy felfedezzék a piaci standot, és eldönt-
sék, mit akarnak megvenni, és végül találjanak partnert, közösen drágább dol-
gokat is meg tudnak venni. Legyünk velük a vásárlásuk megtervezgetésében.

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megértik a különbséget a 
kiadás, a megtakarítás és  
a megosztás között

 Megértik a megosztás,  
a megtakarítás és a kiadás 
fontosságát

 Gyakorolják a helyes döntés- 
hozatalt az erőforrások 
felhasználásában
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7.  Amint készen vannak a tervezéssel, gyűljünk össze a körbe még egyszer.  
Mi állhatunk továbbra is a piaci pult mögött.

8.  Hívjuk a gyerekeket, hogy jöjjenek közelebb egyesével a standhoz, és vegyék 
meg, amit elterveztek. 

ÖTLETLÁDA: MUNKA NAGYOBB CSOPORTTAL
Egyedül dolgozunk több mint 10-12 gyerekkel? Ebben az esetben 
jó ötlet bevonni szülőket vagy önkénteseket a feladatba, így több 
eladónk lehet, és több gyerek vásárolhat egy időben. Máskülön-
ben a gyerekek unatkozhatnak, amíg a sorukra várnak a piacon. 

VISSZAJELZÉS: (20 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák be a többieknek, milyen termékekre 

költötték a pénzüket. Kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel, mit jelent a 
pénz költése.

2.  Kérdezzük meg a gyerekeket: Ki költötte el az összes Aflatoun érméjét? 
Kinek maradt valamennyi pénze? Miért költötted el az összes pénzed? 
Mit vásároltál? Miért takarítottál meg pénzt? Mire?

3.  Bíztassuk azokat a gyerekeket, akiknek maradt pénze, hogy tegyék azt az 
Aflatoun Perselyükbe.

4.  Ezután gondoljuk át közösen a megtakarítás fogalmát. Engedjük a gyerekek-
nek, hogy meghatározzák, mit is jelent megtakarítani: Szerinted miért taka-
rítanak meg az emberek? Mit tudunk még megtakarítani a pénzen kívül? 
Amennyiben szükséges, magyarázzuk el, hogy azért tartalékoljuk a pénzt, 
hogy valami drágábbat vehessünk a jövőben.

5.  Emlékeztessük a gyerekeket, mit csináltunk a 33. feladat: Meg tudom csi-
nálni! során, és mit tanultak a vízzel való takarékoskodásról. Mutassunk rá a 
hasonlóságokra a víztakarékosság és a bankba való befizetés között. Most be-
széljük meg, mit jelent megosztani! Kérdezzük meg a gyerekeket: Ki osztotta 
meg az érméit másokkal, hogy valami drágábbat vehessenek együtt?

6.  Bíztassuk a gyerekeket, hogy gondolják végig, mit jelent a megosztás és mi-
lyen egyéb dolgokat tudunk megosztani egymással. Ha szükséges, magyaráz-
zuk el, hogy a megosztás az, amikor valaki megengedi, hogy kölcsön vegyél, 
megfogj, vagy használj valamit, ami az övé. Emlékeztessük őket arra, amit egy 
saját tárgyuk vagy játékuk megosztásáról tanultak a 34. feladat: A tücsök és 
a hangya meséje során. Kössük ezt össze azzal, amikor a családtagok pénzt 
osztanak meg egymással.

7.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy idézzenek fel olyan helyzeteket, amikor pénzt 
vagy más erőforrást takarítottak meg, költöttek, vagy osztottak meg valakivel. 
Mi történt? Miért tetted? 
 

KÖZÖS CSALÁDI FELADAT
Kérjük meg a gyerekeket, hogy kérdezzék meg, mire költik a pén-
züket a szüleik/nevelőik minden nap, és mire gyűjtenek. Bátorítsuk 
a gyerekeket, hogy rajzoljanak le két ilyen dolgot a szüleik segít-
ségével. Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzák be az óvodába 
a rajzaikat és meséljék el, mire gyűjtenek és költenek a szüleik. 
Használhatjuk a 186. oldalon található levélsablont.
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Kedves  _______________________,

Ma egy nagyon fontos feladattal foglalkoztunk, amiben jobban megismertük  
a kiadás, a megtakarítás és a megosztás fogalmát. Szeretne ezekről a témákról 
többet beszélgetni gyermekével? Mesélje el, mik azok a legfontosabb dolgok, 
amikre Ön pénzt költ mindennap és mik azok, amikre megtakarít.
Amennyiben idejük engedi, el is viheti gyermekét a piacra, hogy lássa, Ön mikre 
költ. Ezek után válasszanak egyet azok közül a dolgok közül, amire megtakarí- 
tanak, és egyet azok közül, amire költenek, majd rajzolják le közösen.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a rajzukat a következő foglalkozásra.

Köszönettel,

_______________________

Kedves  _______________________,

Ma egy nagyon fontos feladattal foglalkoztunk, amiben jobban megismertük  
a kiadás, a megtakarítás és a megosztás fogalmát. Szeretne ezekről a témákról 
többet beszélgetni gyermekével? Mesélje el, mik azok a legfontosabb dolgok, 
amikre Ön pénzt költ mindennap és mik azok, amikre megtakarít.
Amennyiben idejük engedi, el is viheti gyermekét a piacra, hogy lássa, Ön mikre 
költ. Ezek után válasszanak egyet azok közül a dolgok közül, amire megtakarí- 
tanak, és egyet azok közül, amire költenek, majd rajzolják le közösen.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a rajzukat a következő foglalkozásra.

Köszönettel,

_______________________

Kedves  _______________________,

Ma egy nagyon fontos feladattal foglalkoztunk, amiben jobban megismertük  
a kiadás, a megtakarítás és a megosztás fogalmát. Szeretne ezekről a témákról 
többet beszélgetni gyermekével? Mesélje el, mik azok a legfontosabb dolgok, 
amikre Ön pénzt költ mindennap és mik azok, amikre megtakarít.
Amennyiben idejük engedi, el is viheti gyermekét a piacra, hogy lássa, Ön mikre 
költ. Ezek után válasszanak egyet azok közül a dolgok közül, amire megtakarí- 
tanak, és egyet azok közül, amire költenek, majd rajzolják le közösen.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a rajzukat a következő foglalkozásra.

Köszönettel,

_______________________

Kedves  _______________________,

Ma egy nagyon fontos feladattal foglalkoztunk, amiben jobban megismertük  
a kiadás, a megtakarítás és a megosztás fogalmát. Szeretne ezekről a témákról 
többet beszélgetni gyermekével? Mesélje el, mik azok a legfontosabb dolgok, 
amikre Ön pénzt költ mindennap és mik azok, amikre megtakarít.
Amennyiben idejük engedi, el is viheti gyermekét a piacra, hogy lássa, Ön mikre 
költ. Ezek után válasszanak egyet azok közül a dolgok közül, amire megtakarí- 
tanak, és egyet azok közül, amire költenek, majd rajzolják le közösen.
Emlékeztesse gyermekét, hogy hozza el a rajzukat a következő foglalkozásra.

Köszönettel,

_______________________
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43. feladat FELKÉSZÜLÉS AZ AFLATOUN VÁSÁRRA: HOGYAN KÖLTJÜK EL A PÉNZÜNKET?

Megjegyzés: Ne feledjük, hogy az Aflatoun Vásárra javasolt két eseményt együtt 
is megrendezhetjük, ha egynaposnál hosszabb vásárt szeretnénk. Alternatív 
megoldásként választhatjuk csak az egyik eseményt, a rendelkezésre álló idő és 
erőforrások függvényében. Ha igazán kreatívak akarunk lenni, megtervezhetünk 
egy saját, az itt javasoltaktól különböző eseményt is. A rendelkezésre álló időtől, 
erőforrásoktól és a környezettől függően bármilyen esemény megszervezésén 
dolgozhatunk a gyerekekkel.
Ezeknek az eseményeknek az a lényege, hogy a gyerekek részt vegyenek a terve-
zés és előkészülés teljes folyamatában.
Szintén fontos figyelembe venni, hogy országonként különbözhet a valódi pénz 
használatának szabályozása az óvodai eseményen. Így bizonyos esetekben hasz
nál hatunk valódi pénzt az Aflatoun Vásáron, másokban nem. Utóbbi esetben bizto-
sítanunk kell más lehetőségeket, hogy az Aflatoun érmék használatát bemutassuk. 
Vagy kihagyhatjuk a következő feladatot, így elkerülve, hogy a gyerekekkel az 
ese  mény bevételének felhasználásáról beszélgessünk.

KEZDÉS: (15 PERC)
1.  Mielőtt elkezdenénk, idézzük fel az előző Közös Családi Feladatot és kérjük 

meg a gyerekeket, hogy mutassák be a rajzaikat, amiket a szüleikkel/gond vi se-
lőikkel készítettek azokról a dolgokról, amelyekre megtakarítanak, és amelyek-
re költenek. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy meséljenek a rajzukról.

2.  Ezután vizsgáljuk tovább a megtakarítás, költés és megosztás témáját. Buzdít-
suk a gyerekeket, hogy vegyék elő a 42. feladat: Megtakarítás, kiadás és meg
osztás feladat során kiszínezett illusztrációkat az Aflatoun Utazó Ládájukból.

3.  Gyűljünk körbe, majd szólítsuk a gyerekeket egymás után, hogy mutassák be a 
képeiket. Közben kérdezzük meg a többieket, hogy a képen megosztás, meg-
takarítás vagy kiadás látható-e, majd bátorítsuk őket, hogy javasoljanak egyéb 
dolgokat, amiket megtakarítanának, elköltenének vagy megosztanának.

TANULÁS: (30 PERC)
1.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy az Aflatounnal töltött év végén, egy nagyon 

különleges eseményt fognak megszervezni: a saját Aflatoun Vásárukat. Bemu-
tathatják a családjuknak és a barátaiknak, milyen nagyszerű időt töltöttek az 
Aflatounnal és mennyit tanultak tőle.

2.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy az esemény során megpróbálnak majd  
Aflatoun érméket keresni különböző dolgok eladásával és/vagy alkotásaik 
kiállításával. Javasoljuk, hogy jó ötlet elkezdeni azon gondolkodni,hogy meg- 
osztani, megtakarítani vagy elkölteni akarják-e majd a vásáron megkeresett 
érméket.

Kevesebb feladat:
3.  Segítségként a gyerekeknek javasoljunk három különböző lehetőséget arra, 

hogy mit csináljanak a megkeresett pénzzel: egy lehetőséget a megosztásra, 
egyet az elköltésre és egyet a megtakarításra. Például:

• Megosztás: vásároljanak ételt a rászoruló gyerekeknek.
• Kiadás: vegyenek egy tortát a csoportnak.
• Megtakarítás: vigyék haza az érméket, és folytassák a megtakarítást az 

Aflatoun Pénzes ládikába a családjukkal.
Minden egyes javaslathoz készítsünk a táblára/flipchartra rajzokat, amelyek 
be mutatják a lehetőségeket.

4.  Ezután pedig magyarázzuk el, hogy most dönteniük kell, hogy mit tesznek 
közö sen: Mit sze retnétek csinálni a pénzzel?

5.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak sorba a kedvenc lehetőségük előtt. 
Amellett a feladat mellett döntünk, amelyet a legtöbb gyerek választott. Ma-
gya rázzuk el, hogy a vásár után az egész csoport ezt fogja tenni, a csoport 
által hozott közös döntés alapján.

6.  Döntetlen esetén, dobjunk a dobókockával vagy dobjunk fel egy érmét, hogy 
döntsünk a végső feladatról.

Foglalkozás: 
 Beltéri 
 Facilitátor-teljes csoport

Fejlődési területek: 
 Kognitív 
 Szociális 

Szükséges eszközök: 
 Megtakarítás, kiadás és 
megosztás illusztrációk 
kiszinezve a 42. feladat: 
Megtakarítás, kiadás és 
megosztásból 

 Dobókocka vagy érme 
(választható, döntetlen 
esetén) 

 Üres papírlapok (egy lap 
gyerekekként) 

 Tollak és színesek 

Időtartam: 
 60 perc 

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Közösen döntenek arról 
hogyan takarítsák meg, 
költsék el vagy osszák 
meg a forrásaikat

 Megszerveznek egy kiállí- 
tást vagy vásárt, ahol ki- 
állíthatnak vagy elad- 
hatnak
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43. feladat FELKÉSZÜLÉS AZ AFLATOUN VÁSÁRRA: HOGYAN KÖLTJÜK EL A PÉNZÜNKET?

Extra feladat:
3.   Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak három csoportot. Az egyik csoport 

lesz a Kiadás csoport, a másik a Megtakarítás csoport, a harmadik pedig a 
Megosztás csoport.

4.   A Kiadás csoport azt a feladatot kapja, hogy határozzanak meg egy dolgot, 
amire költeni szeretnének.

5.   Kérdezzük meg a Megtakarítás csoportot, hogy hogyan szeretnék megtakarí-
tani érméiket a vásár után. Szeretnék szétosztani a nyereséget a gyerekek 
között és otthon folytatni a takarékoskodást? Szeretnék inkább meg-
tartani a csoportban a megtakarítást, és közösen tervezni valamit? Mire 
szeretnék megtakarítani az érméiket?

6.   Kérjük meg a Megosztás csoportot, gondolják át, hogyan szeretnék megoszta-
ni a bevételüket. Mondjunk néhány példát a lehetséges tevékenységekre (ezek 
a változatok erősen függnek a környezetünktől). Például adhatnak pénzt egy 
helyi jótékonysági szervezetnek, vagy vehetnek ételt a rászoruló gyerekeknek. 
 

ÖTLETLÁDA:
Az lenne az ideális, ha egy önkéntes vagy szülő/gondviselő lenne 
minden csoportban, hogy segítsen megvitatni és meghatározni 
a megfelelő tevékenységet. Készülhetünk előre, és oszthatunk ki 
kérdéslistákat az önkénteseknek vagy a szülőknek/gondviselők-
nek, amely vezeti őket a vita során.

7.   Amikor a csoportok meghatározták a tervüket, kérjük meg őket, hogy mutas-
sák be az ötleteiket. 

8.   Magyarázzuk el, hogy miután a csoportok bemutattak minden lehetőséget,  
a gyerekek álljanak fel, ha így szeretnék felhasználni érméiket.

9.   A csoportok egymás után mutassák be a lehetőségeket, és számoljuk meg 
hány gyerek választotta az egyes tevékenységeket.

10.  Ha döntetlen a helyzet, fogjunk egy dobókockát vagy dobjunk fel egy érmét, 
hogy eldöntsük a végső feladatot.

VISSZAJELZÉS: (15 PERC)
1.   Most, hogy eldöntöttük, mihez kezdjünk Aflatoun érméinkkel, készítsünk tervet!
2.  Adjunk minden gyereknek egy darab papírt és színeseket, hogy lerajzolják 

közös döntésük eredményét. Jó lenne, ha megmutatnák otthon a szüleiknek/
gondviselőiknek, és elmondanák nekik az Aflatoun vásár tervét.
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44. feladat A MI AFLATOUN VÁSÁRUNK: FELKÉSZÜLÉS

Megjegyzés: Az Aflatoun Vásár programunk zárófeladata. A feladat során a gyere   
keknek lehetőségük van gyakorolni az Aflatoun program során tanultakat. 
Kiválasztják és megtervezik a tevékenységeiket, egyedi tehetségüket felhasználva 
sikeres eseményt szerveznek, gyakorolják a vásárlást és az eladást, bevételre tesz
nek szert, amit utána megtakarítanak, elköltenek vagy megosztanak. Az eseményre 
hívjuk meg a családokat, barátokat vagy más csoportokat. Milyen nagyszerű alka
lom ez a szülők bevonására; bemutatni nekik, mit csináltak a gyerekek az év során, 
és még büszkévé is tehetjük őket!
Sokféleképp meg lehet szervezni egy ilyen rendezvényt. Biztosak vagyunk abban, 
hogy már nagyszerű ötletitek vannak! Lejjebb két egyszerű példa olvasható, ho  
gyan szervezzünk Aflatoun vásárt és kiállítást. Mindkét lehetőséget javasolhatjuk 
a gyerekeknek és válasszanak ők, vagy csak az egyiket valósítsuk meg, ha a lehe
tőségek és források csak ezt teszik lehetővé, illetve lehet más ötletünk is. Legyünk 
kreatívak!
Tartsuk szem előtt, hogy a gyerekek részvétele nagyon fontos, nemcsak a felkészü
lés szakaszában, de a döntés meghozatala és a tervezés során is.

AFLATOUN VÁSÁR TERVEZÉSE
Megjegyzés: Ezt a részt több foglalkozáson keresztül is csinálhatjuk. A felkészülés 
időtartama alatt jó, ha mindenkit rendszeresen emlékezetünk arra, hogy közeledik 
az esemény.

1. Lépés: Mennyivel korábban kell elkezdenünk a felkészülést?
1.  Ahhoz, hogy az eseményre való felkészülés gördülékenyen menjen, jó előre 

tervezzük meg. Attól függően, hogy hetente hány napot tudunk dolgozni a 
gyerekekkel, hogy milyen nagy lesz az esemény, hány embert szeretnénk meg-
hívni, határozzunk meg egy-két hetet, hogy felkészüljünk a vásárra a gyerekek-
kel. Nem kell minden napot az eseményre való felkészüléssel tölteni, de jó, ha 
elég időnk van meghívni a vendégeket, elkészíteni a szükséges eszközöket; 
tegyük lehetővé a gyerekeknek, hogy felkészültek és magabiztosak legyenek.

2.  Ha van elég időnk, és elegendő forrásunk erre, akkor készíthetünk egy látható 
idővonalat a gyerekekkel, amin minden nap mutassuk meg, mennyi idő van 
még az eseményig. Minden nap közösen határozzuk meg, mit kell megtennünk 
az eseményért.

2. Lépés: Milyen eseményt szervezünk?
1.  Azért, hogy megtervezzük az eseményt és megállapítsuk, mit szeretnének a 

gyerekek csinálni, gyűljünk össze egy körbe. Magyarázzuk el, hogy mostantól 
közösen szervezünk egy eseményt, amelynek során a család és a barátok 
láthatják, mit csináltunk az Aflatoun program során, és hogy pénzt gyűjtsünk 

arra a különleges projektre, amelyet meghatároztak a 43. feladat: Felkészülés 
az Aflatoun vásárra során.

2.  Miután eldöntöttük, hogy milyen rendezvényt szervezzünk, vegyük figyelembe, 
hogy a kézikönyvben két lehetőséget találunk, az Aflatoun Vásárt és az Afla-
toun Kiállítást. Ahogy már említettünk, legyünk kreatívak és javasoljunk más le-
hetőségeket. Mindenképp vonjuk be a gyerekeket az esemény kiválasztásába.

Kevesebb feladat:
3.  Gyűljenek össze körbe a gyerekek és mutassuk be nekik, milyen két rendez-

vényre van lehetőség. Például magyarázzuk el, milyen lehetne a vásár, és mi-
lyen lehetne a kiállítás. Vagy mutassunk be két általunk választott rendezvényt.

4.  Szavazzanak a gyerekek, hogy melyik rendezvény tetszik nekik jobban.

Extra feladat:
3.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak 4-5 fős csoportokat.
4.  Ösztönözzük a csoportokat, hogy mondjanak ötleteket olyan rendezvényre, 

amelyet közösen szervezhetnek, és amelyen keresztül lehetőségük nyílik 
pénzt gyűjteni. Jó lenne, ha lenne egy felnőtt (szülő/gondviselő vagy önkéntes) 
minden csoportban, aki segíti a megbeszélés irányítását. Ebben az esetben 
hasznos, ha készülünk néhány irányadó kérdéssel a szülőknek/gondviselőknek 
vagy önkénteseknek, hogy gondoskodni tudjanak arról, hogy eredményes 
legyen a megbeszélés.

5.  Minden csoport mutassa be az ötleteit. Ha van rá lehetőség, rajzolhatnak is.
6.  Szavazzanak a gyerekek, hogy melyik rendezvény tetszik nekik jobban.

3. Lépés: Mire van még szükségünk a rendezvény szervezéséhez?
1.  Miután eldöntöttük, hogy mit csinálunk, el kell döntenünk, hogy hogyan csinál-

juk. Gondoljunk át néhány egyszerű feladatot, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy megszervezzük a rendezvényt, és beszéljük meg a csoporttal. Néhány 
példa:
a) Meghívottak listája: Kiket akarunk meghívni a rendezvényre? Tegyük fel ezt 
a kérdést a gyerekeknek, és jegyzeteljünk, miközben eldöntik, kiknek kellene 
jönniük.
b) További feladatok: Milyen további feladatokkal kell foglalkoznunk a ren dez-
vény során? Hasznos lehet, főleg a kisebb gyerekeknek, ha összeírjuk azoknak 
a lehetséges feladatoknak a listáját, amelyeket a rendezvény során kell elvé-
gezni. Ezek között lehet műsorvezető, kísérők, akik a bejáratnál fogadják a 
vendégeket és a helyükre kísérik őket, bárpultos, aki a frissítőkért felelős, stb. 
Amikor meghatároztuk a feladatokat, bátorítsuk a gyerekeket, hogy jelöljék 
meg, melyikért akarnak felelősek lenni. Idézzük fel, hogy mit jelent a köteles-
ség. Ki fogja köszönteni a vendégeket? Ki lesz a műsorvezető? stb.

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoport

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális
 Érzelmi
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun érmék 
 Tollak vagy színesek 
 Díszítő anyagok: gallyak, 
falevelek, régi magazinok, 
régi színes anyagok, stb.

 Borítékok (gyerekenként 
1 db)

 Az újrafelhasznált 
palack a 40. feladatból: 
Újrahasznosítunk

 Tárgyak az Aflatoun 
Utazóládából

 Három kiválasztott tárgy a 
31. feladatból: Mire van 
valójában szükségem

 Nagy papírlapok 
hirdetéseknek vagy 
plakátoknak

 Ragasztó
 Ollók
 Ragasztó szalag

Időtartam:
 60 perctől pár napig

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Megtanulnak felelősséget 
vállani

 Megtanulnak dönteni
 Tapasztalatot szereznek 
egy rendezvény szerve-
zésében

189A pénz és én: Költeni, félretenni és megosztani
13. Modul    Aflatoun VásárRÉSZ5.



44. feladat A MI AFLATOUN VÁSÁRUNK: FELKÉSZÜLÉS

c) Segítők: Kit kérhetnénk még meg, hogy segítsen nekünk a feladatok ellá-
tá sában? Jó ötlet megpróbálni bevonni más felnőtteket, akik segíthetnek 
nekünk és a gyerekeknek az esemény koordinálásában. Megbeszélhetjük ezt 
a gyerekekkel. Megkérhetünk néhány szülőt/gondviselőt hogy segítsenek vagy 
bevonhatunk más facilitátorokat.
d) Dekoráció és frissítők: Hagyjuk a gyerekeket megbeszélni, hogyan díszíte-
nék fel a csoportszobát, vagy a kültéri részt, ha úgy döntenek, hogy kint legyen 
az esemény. Mutassunk rá minden technikai részletre: Honnan szerezzünk 
székeket? Ha akarunk frissítőket, honnan lesz rá pénzünk? Hogyan oldjuk 
meg, ha nincs pénzünk? Ha dekorációt akarunk készíteni (rajzok, poszterek, 
stb.), közösen határozzunk meg egy határidőt, amire a dekorációknak el kell 
készülniük.

2.  Bizonyosodjunk meg arról, hogy minden feladatra kijelöltünk egy vagy több 
gyereket. Hagyjuk, hogy eldöntsék, mivel szeretnének foglalkozni.

A következőkben a közös munkához mutatunk ötleteket, a két megadott esemény-
re való felkészüléshez: a Kiállításra és a Vásárra.

FELKÉSZÜLÉS A KIÁLLÍTÁSRA
1. lépés: Mit fogunk kiállítani?
1.  Gyűljünk körbe és kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel, mi is az a kiállí-

tás. Ha szükséges, magyarázzuk el, hogy a kiállítás egy olyan esemény, amin 
műalkotáskat állítanak ki, hogy az emberek megnézzék azokat, és a kiállításo-
kat általában múzeumokban tartják.

2.  Magyarázzuk el, hogy a mi kiállításunkon az Aflatoun műalkotásainkat fogjuk 
kiállítani a családunknak és a barátainknak.

3.  Miket szeretnénk bemutatni? Hagyjuk a gyerekeket, hogy válasszanak három 
alkotást az Aflatoun Utazóládájukból, amit kiállíthatnak a múzeumban. Ez 
összesen hat alkotást jelent gyerekenként, hármat választottak most, hármat 
pedig a 31. feladat: Mire van valójában szükségem? során.

2. lépés: Hogyan díszítsük fel a csoportszobát?
1.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy gondolják át, hogyan szeretnék feldíszíteni a 

csoportszobát. Íme, néhány ötlet, de új ölteket is kitalálhatunk, és a gyerekek 
is tehetnek javaslatokat:

• Feliratos táblák a bemutató asztalokhoz
• Aflatoun zászló
• Névtáblák a műalkotásaink mellé
• Belépőjegyek a kiállításon való részvételhez
• Szuvenír a vendégeknek: „Köszönöm!” könyvjelző

2.  Különböző feladatokat adhatunk a különböző csoportoknak, így mindenki 
felelős lehet a nap különlegessé tételében!

3. lépés: A meghívók elkészítése
Facilitátori felkészülés:
Amikor készítjük a meghívókat a szülőknek és a családnak, figyeljünk arra, hogy 
a szöveg a papír közepére kerüljön, így elég hely marad oldalt, hogy a gyerekek 
ki tudják díszíteni a meghívóleveleket. Készítsünk annyi meghívót, amennyire a 
korábban összeállított meghívotti lista alapján szükség van.
1.  Gyűljünk össze egy körben, és kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel  

a tervezési szakaszban összeállított meghívotti listát (lásd 189. o.).
2.  Most pedig készítsünk néhány meghívót a családunknak! Kérjük meg a gyere-

keket, hogy alkossanak 3-4 fős csoportokat.
3.  Adjunk minden csoportnak papírt és ollót (kisebb gyerekeknek kivághatjuk 

előre a kártyát), ragasztót, faleveleket, tollakat vagy színeseket, fakérget,  
kavicsokat, gallyakat, madártollakat, virágokat és más anyagokat, amelyeket  
a gyerekek felhasználhatnak a meghívó díszítésére. Díszítsék fel a gyerekek  
a meghívókat, annyit, ahány embert meg akarnak hívni.

4.  Végezetül emlékeztessük a gyerekeket, hogy adják át a meghívókat azoknak, 
akiket szeretnének meghívni. Ne feledjük emlékeztetni a szülőket/gondviselő-
ket is az eseményre. Ezt megtehetjük akkor is, amikor a gyerekekért jönnek. 
Továbbá ne feledjünk megkérni néhány önkéntest vagy szülőket/gondviselő-
ket, hogy segédkezzenek a rendezvény alatt.

4. lépés: Hol tartsuk a pénzt, amit keresni fogunk?
1.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy a rendezvény során lesz valamennyi Afla-

toun érme bevételük, mivel a vendégek eljönnek és jegyet fognak váltani  
a különleges kiállításra. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy idézzék fel, mit láttak a 
környéken tett séta közben (26. feladat: Mini környék megalkotása, 124. o.) 
Hová tette a boltos a pénzt, amit a vevőktől kapott? Mondjuk el, hogy azt a 
gépet pénztárgépnek hívják, és biztonságban lehet tartani benne a pénzt.

2.  Készítsük el az eseményre a saját pénztárgépünket! Adjunk egy régi cipődo-
bozt, kivágással a tetején a gyerekeknek, és bátorítsuk őket, hogy díszítsék fel 
„pénztárgépüket”, a meghívók díszítéséhez kapott anyagokkal. Ha túl nagy a 
csoport, hogy egy dobozon dolgozzon, akkor készítsünk több pénztárgépet.

3.  Magyarázzuk el, hogy beletehetik az összes érmét, amit megkeresnek. 
Buzdít suk őket arra, hogy idézzék fel, hogyan döntöttek, mit csinálnak majd 
a megkeresett pénzzel, miben állapodtak meg a 43. feladat: Felkészülés az 
Aflatoun vásárra végén.

4.  Készítsünk belépőket a kiállításra! Adjunk minden gyereknek egy kis darab 
papírt vagy kartont (körülbelül 10 cm×5cm méretűt) és engedjük nekik, hogy 
kidíszítsék a belépőiket.
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5. lépés: Próbálunk!
A feladatnak ezt a részét az esemény előtti napon is lefolytathatjuk.
1.  Holnap lesz a nagy nap! Izgatottak vagytok? Bátorítsuk a gyerekeket, hogy 

osszák meg az érzéseiket.
2.  Nézzük át, milyen lesz a kiállítás: saját alkotásaikat fogják bemutatni éppúgy, 

mint egy múzeumban, és a vendégek megtekintik a csodálatos tárgyakat, 
amiket készítettek vagy az év során összegyűjtöttek.

3.  Emlékeztessük őket a feladatokra és kötelességekre, amelyekben közösen 
megállapodtunk. Ki mit fog csinálni? Idézzünk fel néhány szerepkört, amelyben 
megállapodtunk, például: kik lesznek az idegenvezetők és kik köszöntik  
a vendégeket a bejáratnál? Kik árusítják a jegyeket? Kik állnak a standoknál? 
Ki osztja szét az ajándék könyvjelzőket a vendégeknek?

4.  Biztassuk a gyerekeket, hogy próbáljuk el közösen a rendezvényt. Mindenki 
magabiztosabbnak fogja érezni magát! Ne feledjük, hogy ez a rendezvény nem 
arról szól, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy jól érezzük magunkat!

6. lépés: Állítsuk fel a standokat és díszítsünk
1.  Ösztönözzük a gyerekeket, hogy gondoljanak végig mindent, amivel készen 

kell lenniük a holnapi eseményre. Mind bizonyosodjunk meg arról, hogy:
• Kihelyeztük az Aflatoun zászlót/plakátot, és az Aflatoun érmék készen 

vannak.
• A kiválasztott rajzokat kifüggesztettük a falra.
• Minden standon elrendeztük a kiállításra szánt tárgyakat.
• Minden kiállítási tárgyon rajta van az alkotójának a neve.
• Minden asztalt feldíszítettünk virágokkal, színekkel, stb.
• Elhelyeztünk egy asztalt a bejáratnál, ahol valaki majd üdvözli a ven

dégeket.
• Elhelyeztük a jegyárusító standot és a pénztárgépet.
• Kitettük a feliratos táblákat.
• Felállítottuk az asztalt a frissítőknek.

2.  Bátorítsuk őket, és segítsünk minden gyereknek, hogy ellássák ezeket a fela-
datokat.

3.  Adjunk a gyerekeknek egy levelet a családjuk és barátaik számára, amelyben 
megkérjük őket, hogy érkezzenek a megadott időben, és hozzanak magukkal 
valamennyi pénzt a kiállítás belépőjére. Magyarázzuk el, hogy beválthatják  
a belépő díjat Aflatoun érmékre (például 5 Forint = 1 Aflatounka, 10 Forint = 2 
Aflatounka, stb.)

4.  Magyarázzuk el a vendégeknek, hogy az összegyűjtött pénzt megtakarításra, 
kiadásra, vagy megosztásra fogjuk használni aszerint, ahogy a gyerekek meg-

állapodtak a 38. feladatban: Megtakarítani, költeni, megosztani. Ezt csak 
akkor tegyük, ha az óvoda szabályai ezt lehetővé teszik.

5.  Amikor minden elkészült, tapsoljuk meg egymást. Milyen szép kiállítást hoz-
tunk létre! A holnapi nap nagyon különleges lesz!

FELKÉSZÜLÉS A VÁSÁRRA
1. lépés: Mit fogunk árusítani?
1.  Gyűljünk körbe a gyerekekkel, és kérjük meg őket, hogy emlékezzenek vissza 

a 28. feladat Mini Piacára. Magyarázzuk el, hogy egy hasonló eseményt 
fogunk szervezni, de ezalkalommal sok ember fog eljönni, hogy megvásárolják 
termékeinket.

2.  Segítsünk a gyerekeknek három tárgyat kiválasztani Aflatoun Utazóládájukból, 
amelyeket majd eladnak a vásáron. Egy gyerek így összesen hat tárgyat visz 
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44. feladat A MI AFLATOUN VÁSÁRUNK: FELKÉSZÜLÉS

vásárra (hármat a gyerekek most választottak, és három kiválasztott tárgy kerül 
ide a Közös Családi feladatból a 31. feladatból: Mire van valójában szük-
ségem?) A 36. feladatban: Újrahasznosítunk, újra felhasznált palackokat is 
használhatjuk itt.

2. lépés: Hogyan díszítsük fel a csoportszobát?
1.  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy gondolják át, hogyan szeretnék feldíszíteni a 

csoportszobát. Íme néhány ötlet, de új ötleteket is kitalálhatunk, és a gyerekek 
is tehetnek javaslatokat:

• Feliratos tábla a bemutató asztalokhoz
• Aflatoun zászló
• Névtáblák a műalkotásaink mellé
• Belépőjegyek a vásáron való részvételhez
• Szuvenír a vendégeknek: „Köszönöm!” könyvjelző

2.  Különböző feladatokat adhatunk a különböző csoportoknak, így mindenki 
felelős lehet a nap különlegessé tételében!

3. lépés: A meghívók elkészítése
Facilitátori felkészülés:
Amikor készítjük a meghívókat a szülőknek és a családnak, figyeljünk arra, hogy 
a szöveg a papír közepére kerüljön, így elég hely marad oldalt, hogy a gyerekek 
ki tudják díszíteni a meghívó leveleket. Készítsünk annyi meghívót, amennyire a 
korábban összeállított meghívotti lista alapján szükség van.
1.  Gyűljünk össze egy körbe, és kérjük meg a gyerekeket, hogy idézzék fel a ter-

vezési szakaszban összeállított meghívotti listát (lásd 189. o.).
2.  Most pedig készítsünk néhány meghívót a családunknak! Kérjük meg a gyere-

keket, hogy alkossanak 3-4 fős csoportokat.
3.  Adjunk minden csoportnak papírt és ollót (kisebb gyerekeknek kivághatjuk 

elő re a kártyát), ragasztót, faleveleket, tollakat vagy színeseket, fakérget, 
kavicsokat, gallyakat, madártollakat, virágokat és más anyagokat, amelyeket 
a gyerekek felhasználhatnak a meghívó díszítésére. Díszítsék fel a gyerekek a 
meghívókat, annyit, ahány embert meg akarnak hívni.

4.  Végezetül emlékeztessük a gyerekeket, hogy adják át a meghívókat azoknak, 
akiket szeretnének meghívni. Ne feledjük emlékeztetni a szülőket/gondviselő-
ket is az eseményre. Ezt megtehetjük akkor is, amikor a gyerekekért jönnek. 
Továbbá ne feledjünk megkérni néhány önkéntest vagy szülőket/gondviselő-
ket, hogy segédkezzenek a rendezvény alatt.

4. lépés: Hol tartsuk a pénzt, amit keresni fogunk?
1.  Emlékeztessük a gyerekeket, hogy a rendezvény során lesz valamennyi Afla-

toun érme bevételük.
2.  Adjunk minden gyereknek egy borítékot, és ugyanazokat az anyagokat, ame-

lyeket arra használtunk, hogy kidíszítsük a meghívót. A gyerekek készítsék el 
saját Aflatoun Vásár tárcájukat. 

3.  Magyarázzuk el a gyerekeknek, megtarthatják az összes érmét, amit ott 
keres  nek. Buzdítsuk őket, hogy idézzék fel, hogyan döntöttek, mi csinálnak 
a megkeresett pénzzel, miben állapodtak meg a 43. feladat: Felkészülés az 
Aflatoun vásárra végén.

5. lépés: Próbálunk!
A feladatnak ezt a részét az esemény előtti napon is lefolytathatjuk.
1.  Holnap lesz a nagy nap! Izgatottak vagytok? Bátorítsuk a gyerekeket, hogy 

osszák meg az érzéseiket.
2.  Emlékeztessük a gyerekeket a feladatokra és kötelességekre, amelyekben kö-

zösen megállapodtunk. Ki mit fog csinálni?
3.  Biztassuk a gyerekeket, hogy próbáljuk el közösen a rendezvényt. Mindenki 

magabiztosabbnak fogja érezni magát! Ne feledjük, hogy ez a rendezvény nem 
arról szól, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy jól érezzük magunkat!

6. lépés: Állítsuk fel a standokat és díszítsünk
1.  Ösztönözzük a gyerekeket, hogy gondoljanak végig mindent, amivel készen 

kell lenniük a holnapi eseményre. Bizonyosodjunk meg arról, hogy:
• Minden standon elrendeztünk az eladásra szánt árut.
• Minden árun van árcédula.
• Minden asztalt feldíszítettünk virágokkal, színekkel, stb.
• Kitettük a transzparenseket.
• Felállítottuk a frissítőknek az asztalt.

2.  Bátorítsuk őket, és segítsünk minden gyereknek, hogy ellássák ezeket a 
feladatokat.

3.  Amikor a csoportszoba kész, és minden elkészült, tapsoljuk meg egymást. 
Milyen szép a csoportszobánk! A holnapi nap nagyon különleges lesz!

4.  Osszuk ki a meghívókat, amiket a gyerekek készítettek, és emlékeztessük őket, 
hogy hívják meg a családjukat, gondviselőiket és barátaikat.
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44a feladat A VÁSÁR NAPJA

A RENDEZVÉNY NAPJÁN:
Időtartam: 3045 perctől egy teljes napig
1.  Mielőtt megérkeznek a vendégek, kérjünk meg két gyereket, hogy üdvözöljék 

az érkező vendégeket és invitálják őket, hogy nézelődjenek a vásári stando-
kon, és vásároljanak.

2.  Mielőtt a vendégek körbesétálnak, adjunk minden vendégnek Aflatoun érméket 
(vagy váltsuk be őket igazi pénzre, ha ez megengedett) és magyarázzuk el 
nekik, hogy csak ezekkel az érmékkel tudnak vásárolni.

3.  Ha úgy döntöttünk, hogy egy eseményt szervezünk, és nem tartjuk meg a Kiál-
lítás napját, bátorítsuk pár gyerekeket, hogy osszák szét az ajándék könyvjel-
zőket a vendégeknek, amikor ma elhagyják a vásárt. 

4.  Miközben a gyerekek árusítják termékeiket, sétáljunk körbe, segítsünk, ha 
szükséges, de hagyjuk, hogy jól érezzék magukat a vendégeikkel.

A RENDEZVÉNY UTÁN: 
TEGYÜNK VISSZA MINDENT A HELYÉRE
Időtartam: 15 perc
Ezt a részt levezényelhetjük a rendezvény napján, miután a vendégek távoztak, 
vagy a következő foglalkozás során.
1.  Milyen nagyszerű esemény volt! Gyűljünk össze egy körbe. Kérjük meg a gye-

rekeket, hogy beszéljenek a rendezvényről, mondják el, mit éreznek most, és 
hogy érezték magukat a vásár alatt.

2.  Magyarázzuk el, hogy holnap, vagy a következő foglalkozás alkalmával többet 
beszélgetünk majd erről a különleges napról. De most mindent vissza kell pa-
kolnunk a megfelelő helyre. Segítsünk a gyerekeknek összegyűjteni a dolgokat, 
amelyeket nem adtak el, és tegyünk mindent vissza az Aflatoun Utazóládákba.

3.  Mi legyen az érmékkel? Bátorítsuk a gyerekeket, hogy vegyék elő a borítéko-
kat az érmékkel, és tegyék a kör közepére. Számoljuk meg a kapott érméket. 
Megkérhetünk nagyobb gyerekeket, hogy segítsenek a számolásban: kisebb 
gyerekekkel hangosan számoljuk meg a pénzt. Mennyit kerestünk közösen? 
Szép munka! Nagy sikere volt a rendezvényünknek.

4.  Most idézzük fel, hogyan döntöttek a gyerekek az érmék felhasználásáról. 
Emlékeztessük őket, milyen fontos, hogy az Aflatoun érméket nagyon külön-
leges helyen tartsuk. Ez alkalommal adják össze az érméket, és csoportként 
használjuk fel őket valami különlegesre a következő napokban.

5.  Tegyük az érméket egy borítékba, és tegyük a csoportszoba fiókjába.

Feladatok:
 Beltéri 
 Facilitátor-teljes csoport 
 Facilitátor-kiscsoport 

Fejlődési területek:
 Kognitív 
 Szociális 
 Érzelmi 
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun érmék
 Tollak vagy színes kréták
 A 44. feladat: Aflatoun 
Vásár: Felkészülés során 
készítettek tárgyak

Időtartam:
 45 perctől néhány napig 

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Szervezési készségeiket a 
gyakorlatban alkalmazzák.

 Tapasztalatot szereznek a 
vásárlás és eladás folya-
matáról 

 Árusítanak a vásáron 
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44b feladat A KIÁLLÍTÁS NAPJA

A RENDEZVÉNY NAPJÁN:
Időtartam: 30 perctől egy teljes napig
1.  Ez a mi különleges napunk! Mielőtt megérkeznek a vendégek, kérdezzük meg 

a gyerekeket, hogy érzik magukat: izgatottak vagy idegesek? Nyugtassuk meg 
őket: csodálatos lesz a rendezvény!

2.  A kezdés előtt segítsünk a gyerekeknek elfoglalni a helyüket, attól függően, 
hogy mi a feladatuk.

3.  Ha megérkeztek a vendégek:
• Mondjunk egy rövid beszédet a rendezvény fontosságáról.
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy énekeljük el közösen az Aflatoun Dalt.
• Mutassuk be a gyerekeket, mondjuk el, hogy ők szervezték meg ezt az 

ese ményt, és hogy ők az esemény sztárjai.
• Kérjük meg a vendégeket, hogy csoportokban tekintsék meg a kiállítás 

alkotásait.
• Bátorítsuk a gyerekeket, hogy mutassák be projektjeiket, milyen fela

datokban vettek részt, és mit tanultak ezekből a feladatokból.
4.  Csak akkor segítsünk, ha szükséges, de buzdítsuk őket, hogy beszélgessenek 

a vendégekkel az alkotásaikról.
5.  Miközben a vendégek távoznak, emlékeztessük a gyerekeket, hogy osszák ki 

az ajándék könyvjelzőket, megköszönve a vendégeknek, hogy eljöttek meg-
nézni a kiállítást.

A RENDEZVÉNY UTÁN: TEGYÜNK MINDENT RENDBE
Időtartam: 15 perc
1.  Milyen nagyszerű esemény volt! Gyűljünk össze egy körbe. Kérjük meg a gye-

rekeket, hogy beszéljenek a rendezvényről, mondják el, mit éreznek most, és 
hogy érezték magukat a vásár alatt.

2.  Magyarázzuk el, hogy holnap, vagy a következő foglalkozás alkalmával többet 
beszélgetünk majd erről a különleges napról. De most mindent vissza kell pa-
kolnunk a megfelelő helyre. Segítsünk a gyerekeknek összegyűjteni az árukat, 
amelyeket nem adtak el, és tegyünk mindent vissza az Aflatoun Utazóládákba.

3.  Mi legyen az érmékkel? Bátorítsuk a gyerekeket, hogy vegyék elő a borítéko-
kat az érmékkel, és tegyék a kör közepére. Számoljuk meg a kapott érméket. 
Megkérhetjük a nagyobb gyerekeket, hogy segítsenek a számolásban: kisebb 
gyerekekkel hangosan számoljuk meg a pénzt. Mennyit kerestünk közösen? 
Szép munka! Nagy sikere volt a rendezvényünknek.

4.  Most idézzük fel, hogyan döntöttek a gyerekek az érmék felhasználásáról.  
Emlékeztessük őket, milyen fontos, hogy az Aflatoun érméket nagyon külön-
leges helyen tartsuk. Ez alkalommal, adják össze az érméket, és csoportként 
használjuk fel őket valami különlegesre a következő napokban.

5.  Tegyük az érméket egy borítékba, és tegyük a csoportszoba fiókjába.

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-kiscsoport

Fejlődési területek:
 Kognitív 
 Szociális 
 Érzelmi 
 Kreatív

Szükséges eszközök:
 Aflatoun érmék
 Tollak vagy színes kréták
 A 44. feladat: Aflatoun 
Vásár: Felkészülés során 
készítettek tárgyak

Időtartam:
45 perctől néhány napig

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Tapasztalatot szereznek  
 kiállítás tervezésben és  
 szervezésben 

  Kiállítást rendeznek 
  Különböző feladatokat   

 vállalnak a kiállítás során 
  Képesek lesznek meg- 

 osztani tapasztala taikat  
 az Aflatot prog ramról
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45. feladat AFLATOUN ÉRMÉINK ELKÖLTÉSE

KEZDÉS:  (15 PERC)
1.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe.
2.  Énekeljük el közösen az Aflatoun Dalt.
3.  Ezután bátorítsuk a gyerekeket, hogy mondják el gondolataikat az Aflatoun 

Vásárról. Kérjük meg őket, hogy osszák meg velünk, mi tetszett nekik a ren-
dezvényben, és hogy érezték magukat.

4.  A program végeztével buzdítsuk őket arra, hogy megbeszéljük, mit gondolnak 
az Aflatounnal töltött utazásról: Mi tetszett benne? Mi volt nehéz? Mi volt 
érdekes? Mi volt unalmas? Használjuk ki a lehetőséget, és beszéljünk ösz-
szességében a tapasztalataikról.

5.  Ennél a pontnál segítség lehet, ha áttekintjük a fő eseményeket, kirándulásokat 
és Aflatoun projekteket, amelyeken a gyerekek részt vettek az Aflatoun prog-
ram során. Kérjük meg a gyerekeket, hogy vegyék elő Aflatoun Utazóládájukat, 
és alkossanak kört.

6.  Most bátorítsuk a gyerekeket, hogy mindenki vegyen ki egy-egy tárgyat Afla-
toun Utazóládájából és mutassa meg a többieknek. Idézzék fel, hogy miről szól 
az a tárgy. Például, ha az egy rajz, akkor megkérdezhetjük: Mit ábrázol? Mire 
emlékszel még a feladatból? Ha egy tárgy, megkérdezhetjük a gyermeket, 
hogy hol találta, és miért fontos számára az a tárgy.

7.  Minden gyereknek legyen lehetősége bemutatni egy tárgyat.

TANULÁS:  (30 PERCTŐL NÉHÁNY NAPIG)
1.  Idézzük fel, hogy milyen döntésre jutottak a gyerekek a 43. feladatban: Felké-

szülés az Aflatoun Vásárra. Mondjuk el nekik, hogy ma elkölthetik, megtaka-
ríthatják vagy megoszthatják az Aflatoun Vásár bevételét.

2.  Mennyi bevételünk volt a vásáron? Számoljuk meg még egyszer az Aflatoun 
érméket.

3.  Ha a gyerekek úgy döntöttek, hogy elköltik a pénzüket, szervezzünk egy utat 
egy közeli üzletbe velük, és vásárolják meg, amit választottak. Alternatívaként, 
ha a gyerekek úgy döntöttek, hogy megosztják a pénzüket, tegyük a pénzt egy 
dobozba, és fordítsuk az általuk választott jótékonyságra vagy ügyre. Ha úgy 
döntöttek, hogy takarékoskodnak tovább az Aflatoun Perselybe, akkor osszuk 
szét egyenlően a keresett pénzt a gyerekek között, és mondjuk meg nekik, 
hogy tegyék az Aflatoun Perselyükbe és vigyék haza. 
Végezetül hasznos lenne, ha írnánk egy levelet a szülőknek, amelyben elma-
gyarázzuk, hogy honnan származik a pénz, és hogyan ösztönözzék gyermekü-
ket, hogy takarékoskodjanak Aflatoun Perselyükbe.

4.  Mielőtt elvisszük a gyerekeket (oda, ahol el szeretnék költeni vagy meg sze-
retnék osztani a pénzüket), gondoskodjunk arról, hogy legyen elég felnőtt 

Feladatok:
 Beltéri
 Facilitátor-teljes csoport
 Facilitátor-egyén

Fejlődési területek:
 Kognitív
 Szociális

Szükséges eszközök:
 Az Aflatoun Vásár során 
keresett Aflatoun érmék

 Boríték vagy doboz a 
pénz hordozására vagy 
tárolására

 Tollak vagy színesek
 Üres papírlapok 
(gyerekenként 1 db)

 Ollók
 Biztosítótűk
 Cellux

Időtartam:
 55 perctől néhány napig

A feladat célja:
A feladat során a gyerekek
 Tapasztalatot szereznek a 
források megosztásáról 

 Összefoglalják az Aflatot 
program során szerzett 
tapasztalataikat

kísérőnk. Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy emlékeznek-e a kinti biztonsági 
szabályokra, és ismételjék el őket hangosan.

VISSZAJELZÉS: (10 PERC)
1.  Ismét tapsoljuk meg magunkat! Eljött az idő, hogy búcsút mondjuk Aflatoun-

nak. Az utazás izgalmas és csodálatos volt. Igazán büszkék lehetünk magunk-
ra, és arra sok szép dologra, amit megtanultunk, megvizsgáltunk és felfedez-
tünk.

2.  Készítsük el saját Aflatoun jelvényünket. Adjunk minden gyereknek egy üres 
lapot vagy kartont, és segítsünk nekik egy másik Aflatoun szereplőt készíteni a 
kezük körberajzolásával.

3.  Vágjuk ki a szereplőt (segítsünk, ha szükséges) és ragasszunk biztosítótűt a 
rajz hátuljára, hogy jelvényt készítsünk. Ha nincs biztosítótű, tapasszunk egy 
darab celluxot a karton hátuljára.

4.  Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek jelvényt a szüleiknek/gondviselőik-
nek, amivel megköszönik nekik aktív részvételüket a programban.

5.  Gratuláljunk nekik hihetetlen munkájukért! Tűzzük ki rájuk a jelvényt és emlé-
keztessük őket, hogy folytassák tovább a megtakarítást, kiadást és megosz-
tást.
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Ha meg akarjuk tanítani gyermekeinket arra, hogyan építsenek fel egy fenntartható társa-
dalmat, akkor abban példát kell mutatnunk. Ezért a kézikönyvünkben található feladatokat 
úgy fejlesztettük ki, hogy azok kevés eszközzel is megvalósíthatóak legyenek. Valamint 
ezúton is bátorítunk arra, hogy minél több természetes és újrahasznosított dolgot hasz-
nálj. A természetes eszközök használata nem csak környezetbarát, hanem gazdaságilag 
is fenntartható, és segítségükkel a tantermeket vidámmá, gyönyörűvé és a gyermekek 
számára élvezetes hellyé alakíthatjuk!

Ne feledjük, hogy a nehéz irodaszerek, a színes papírok és ceruzák szépek ugyan, de nem 
nélkülözhetetlenek. Ami elengedhetetlen, az a kreativitásod és a szenvedélyed az iránt, 
hogy támogasd a gyerekeket csodálatos, lebilincselő, aktív és játékos élményeik során  
a tanulással és növekedéssel kapcsolatban.

Íme, néhány egyszerű alternatíva az irodaszerekre, amelyekre esetleg szükség lehet a fela
datok során. Biztosak vagyunk abban, hogy ennél sokkal többet találsz majd!

Nincs elegendő olló a gyerekek számára: Az egyszerű alakzatokhoz hajtsuk össze a pa-
pírt kétszer-háromszor és kérjük meg a gyerekeket, hogy tépjék le a papír felesleges részét 
a kezükkel. Ha az alakzatok túl kicsik, jobb, ha mi vágjuk ki azokat előre.

Hol találhatok szép képeket a csoportos feladatokhoz? Rengeteg nagyszerű képet 
találhatsz régi magazinokban, újságokban stb. Kérd meg a szomszédokat, barátokat,  
családtagokat és egyéb önkénteseket, hogy segítsenek képeket gyűjteni neked és a cso-
portod számára. Ha nincsenek régi újságjaid, próbáld meg megrajzolni a képeket. 

Nincs elegendő színes ceruza vagy festék a gyerekek számára: Hogy tehetem még 
vonzóbbá a rajzokat? A természetben található különböző dolgokkal gyönyörű természe-
tes színeket alkothatsz. Használhatod őket úgy, ahogy vannak, vagy kiszáríthatod őket és 
belekeverheted azokat egy alapba, mint például vízbe, tejbe vagy olajba. Hagyjuk, hogy  
a gyerekek a kezüket használják a színezéshez. Próbáljunk ki különböző felületeket: ruha-
anyag, fehér lapok, kartonpapír, régi újságpapírok. Eltérően szívják magukba a színeket, 
és különböző formákat eredményeznek. Intenzívebb színekért próbálj meg több réteg 
festéket használni. Íme, néhány eszköz a színek elkészítéséhez: biztosak vagyunk abban, 
hogy sokkal többet is találsz!

Barna: használj egy kis száraz földet vagy termőföldet. Lakóhelyedtől függően a talaj  
a barna szín sokféle árnyalatát biztosíthatja a sötéttől a sárgásig. Ha több különböző fajta 
földet találsz, miért ne kevernéd össze azokat és néznéd meg, mi lesz belőle? Összeke 
verheted a homokot ragasztóval és használhatod papíron egyfajta színként.

Zöld: falevelek és fű
Sárga: egy hagyma külső héja, kurkuma
Piros/narancssárga: pirospaprika, chili, rozsda reszelék, diófélék
Rózsaszín: cékla
Fekete: faszén
A virágok és gyümölcsök még több értékes színes eszközt biztosíthatnak.

Nincs elegendő alapanyag a szétválogatáshoz és számoláshoz: A természet adta tár-
gyak, mint például a fenyőtobozok, diófélék, kagylók vagy magok nagyszerű eszközökként 
szolgálnak a szétválogatáshoz, számoláshoz és képek készítéséhez. A gyerekek imádni 
fogják, hogy segíthetnek ezek összegyűjtésében.

Nincsenek díszítőelemek: A könyvben szereplő feladatok közül sokhoz szükséges, hogy 
a gyerekek plakátokat vagy tárgyakat díszítsenek ki: például az Aflatoun Utazóláda, vagy 
az utolsó feladatban szereplő pénztárgép stb. esetében. Gyűjts és próbálj ki természetes 
vagy újrahasznosított eszközöket ezekhez a feladatokhoz; megkérheted a gyerekeket is, 
hogy segítsenek gyűjtögetni és szétválogatni ezeket különböző dobozokba és tedd köny
nyen elérhetővé a gyerekek számára a teremben. A természetes anyagoknak csodás esz-
tétikai értékük van. Stimulálják az érzékszerveket azzal, amilyen a tapintásuk, az illatuk, és 
ahogy kinéznek. Minden alkalommal, amikor egy díszítős feladattal találkozol, helyezd el 
az összes tárgyat egy asztalon és hagyd, hogy a gyerekek válasszák ki azt, amit használni 
szeretnének.

Íme néhány javaslat, de biztosan sokkal több dolgot találsz majd!
Fenyőtobozok, falevelek, ágacskák, tollak, kavicsok, kagylók, virágok, fakéreg, homok, 
magok, moha, kartoncsövek, régi magazinok, régi textil darabok és így tovább.

197



ESZKÖZÖK SAROK

Használd fel újra, hasznosítsd újra és légy rendezett: A jelen kézikönyvben javasolt tár-
gyak vagy eszközök gyakran megegyeznek vagy hasonlóak a különböző feladatok során, 
például: kivágott képek egy magazinból, újságok, cipős dobozok, díszítőelemek stb. Bizo-
nyosodj meg arról, hogy rendezetten tárolod ezeket a tárgyakat, így könnyedén megtalálod 
majd, ha megint szükséged lenne rájuk. A tárgyak újra felhasználása illetve rendezettnek 
lenni oly módon, hogy az eszközeidet összegyűjtöd és szétválogatva tárolod, egyszerű és 
hasznos stratégia lehet, hogy elkerüld a pazarlást.

Nincs elegendő emberi erőforrás az iskolámban és nagy létszámú csoporttal dolgo 
zom: A csoportban levő gyerekek száma látványosan eltérő lehet még ugyanabban a 
város ban is. Ugyanakkor egy másik facilitátor, vagy más facilitátorok támogatása kulcsfon-
tosságú ahhoz, hogy biztosítsuk a gyerekek részvételét, és hogy gondoskodjunk mindenki 
szükségletéről. Mit kell tennünk, amikor nagy létszámú csoporttal dolgozunk, és nincs 
más, aki segítsen?

Egy egyszerű stratégia, hogy a gyerekek dolgozzanak kiscsoportokban. Még jobban mű
ködhet, ha eltérő korú gyerekekkel dolgozol: bátoríthatjuk az idősebb vagy tapasztal tabb 
gyermekeket, hogy vegyék fel a vezető szerepét egyegy csoporton belül. Még ha nem 
is eltérő korú gyerekekkel dolgozunk, segíthetjük a gyerekeket abban, hogy külön böző 
szerepeket töltsenek be.

A csoportmunka egy közös cél eléréséhez, egy másik módja annak, hogy megerősítsük az 
együttműködést és a befogadást. Kulcsfontosságú, hogy megerősítsük: a csoportokban 
mindenkinek részt kell vennie. Amikor ezt a stratégiát használjuk, meg kell próbálnunk 
min den csoportot szemmel tartani, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mindenki részt 
vesz a feladatban illetve, hogy senki sem marad ki a feladatból. 

Nincs ragasztó: Sok feladathoz szükséges a ragasztó használata díszítés céljából. Van 
néhány egyszerű módja annak, hogy természetes és fenntartható ragasztót készítsünk.  
Ha épp papírt kell összeragasztanunk, íme két egyszerű recept: 

A) Ragasztó liszttel, főzés nélkül
1. Szükségünk lesz 1 csésze lisztre, ½ csésze vízre és ⅛ teáskanál sóra.
2. Keverjük össze a hozzávalókat egy kis méretű edényben. Szórjuk bele a tálba a lisztet 
és adjuk hozzá a vizet, egyszerre csak keveset, hogy egy sűrű pasztát kapjunk. Adjunk 
hozzá egy csipetnyi sót és alaposan keverjük össze. Ecset segítségével vihetjük fel az 
adott felületre a ragasztót.

B) Főzött ragasztó liszttel
1. Szükségünk lesz 1 csésze lisztre, ½ csésze vízre. Ez az egyszerű lisztes ragasztó nagy-
szerű rövidtávú projektekhez, mivel általában nem szárad ki, csak pár nap után.
2. Keverjük össze a lisztet a vízzel egy közepes méretű edényben. Addig kevergessük a 
keveréket, amíg palacsintatészta sűrűségű nem lesz. A pépnek sem túl sűrűnek, sem túl 
folyósnak nem szabad lennie.
3. Öntsük a keveréket egy lábasba és főzzük közepes lángon. Folyamatosan keverges-
sünk, amíg nem lesznek buborékok. Vegyük le a tűzről, amikor a pép forrni kezd. Haszná-
lat előtt várjuk meg, míg kihűl.
4. A ragasztót nem sokkal az elkészítés után használjuk fel. Használhatunk ecsetet vagy  
az ujjunk segítségével is felvihetjük a ragasztót a felületre.

Valódi tárgyak használata tárgyak imitálása helyett: Ha úgy hisszük, hogy a gyerekek 
jogok birtokosai, felszabadultak, ügyesek és értelmesek, miért korlátoznánk őket az imi tá 
 lással, valódi eszközök helyett? Amikor és ahol csak lehetséges, felnőtt felügyelet és irá-
nyítás mellett, hagyjuk, hogy a gyerekek valódi eszközöket és tárgyakat használjanak, mint 
például ollót, tányérokat, késeket a gyümölcs felvágásához, érméket és hasonlókat.
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Aflatoun
P.O. Box 15991
1001NL Nederlands

Csoport-téka Egyesület,  
Magyarország
+36 20 776 97 27 
aflatot.hungary@gmail.com
www.csoportteka.com

A Tréning kézikönyv az Aflatot tréningjéhez, mely óvodapedagógusoknak, óvónőknek, oktatási 
szakértőknek és kisgyermeknevelésben dolgozóknak szól, az Aflatoun hálózat körében felmerült 
igényekre való válaszként készült. A hálózatban lévő hatalmas, rendszerezett szaktudásból össze
állított tananyag egy sor segédletből és tudásanyagból áll, melyek az egyes lépéseken keresztül 
útmutatást adnak a partnerszervezeteknek, pedagógusoknak és facilitátoroknak a program meg
valósításához. 

Együtt, mi közösen, építjük fel a szociális és pénzügyi nevelést egy globális 
mozgalommá – így tesszük a változást a gyermekek kezébe.

Az Európai Unió 
Erasmus+ programjának 

társfinanszírozásával

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projekt
nek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,  
és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban 
foglaltak bárminemű felhasználásért.
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