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AZ AFLATOT HOZZÁÁLLÁSA A CSALÁDI RÉSZVÉTELHEZ 
Az Aflatot hálózat kiterjedt és sokszínű. Partnereink különféle módon közelítik meg  
a szülőket, változatos környezetben dolgoznak, és különféle kihívásokkal szembesülnek.
Éppen ezért az Aflatot stratégiája a szülők bevonása érdekében szintén változatos és 
sokoldalú. Három részt foglal magában. Először is a szülői részvételt elősegítő egyszerű 
otthoni feladatokat jelenti, amelyek az Aflatot tananyag részét képezik a kézikönyvben. 
Ezeket a feladatokat abból a célból tervezték, hogy a szülőket tájékoztassák azokkal a 
foglalkozásokkal kapcsolatban, amelyekben gyermekeik részt vesznek. Arra is bátorítja 
őket, hogy otthon erősítsék tovább az Aflatot program kulcsüzeneteit. Másodsorban az 
Aflatot civil szervezetek szakembereinek és facilitátorainak szóló tréningje is fókuszál  
a szülői részvétel fontosságára azzal, hogy gyakorlati stratégiákat nyújt a részvételre és  
az együttműködésre.
A Családi Eszköztár tartalmaz egy kiegészítő feladatgyűjteményt az Aflatothoz kapcso- 
lódóan, amelyeket a civil szervezetek szakemberei mutatnak be a kisgyerekek szüleinek 
és/vagy fő gondviselőinek. Mindegyik feladat arra összpontosít, hogy megismertesse a 
családokat bizonyos témákkal beszélgetéseken és visszajelzéseken keresztül. Ezután  
a feladatokat néhány gyakorlati irányelv követi arról, hogyan vezessük be az ötleteket  
és viselkedéseket a mindennapi otthoni életbe.
A szülői együttműködés és részvétel nagyon értékes a kisgyerekek tanulásában. A sok- 
rétű stratégiák és megközelítések célja az, hogy megerősítse a kapcsolatot a szolgálta-
tások és a családok között, hogy támogassa a szülőket a szülői szerepükben, valamint, 
hogy képessé tegye őket arra, hogy részt vehessenek gyermekeik tanulási folyamataiban, 
fejlődésében. Ezen felül segíti a tanárokat, facilitátorokat és civil szervezetek szakértőit  
a családokkal való együttműködés kialakításakor fellépő kihívások kezelésében.

IRÁNYADÓ ELVEK
A szülő-gyermek kapcsolat és az otthoni játék fontossága
Ez az eszköztár megismerteti a családokat és szülőket azokkal a stratégiákkal, amelyek- 
kel támogathatják a gyerekek nevelését, növekedését és fejlődését. Mindegyik feladat 
lehe tő séget nyújt arra, hogy átültessük a tanulást a mindennapi otthoni rutinunkba: miköz-
ben együtt készítünk ételeket, miközben öltözködünk stb. Fontos felismerni, hogy az ott-
honi környezet nem egy iskolai környezet. A hétköznapi tevékenységek és viselkedések, 
a családi interakciók, beszélgetések, a közös játék, a szeretet, a törődés, a kötődés fizikai 
kifejezése és a történetmesélés alapvető elemei annak, hogy elősegítsük a gyermek  
szocio-emocionális, kognitív és fizikai fejlődését.

Fontos, hogy a gyermek egyediségének hangsúlyozásával segítsük a szülőket a tanulás 
támogatásában. Minden gyermek eltérően reagál a feladatokra. Ezért a gyermek meghall-
gatása és iránymutatás nyújtása – az alapján, hogy milyen a gyermek érdeklődési köre és 
mire figyel – segít a szülőknek meghatározni, melyik feladatot részesítsék előnyben; mikor 
kell megismételni egy feladatot, vagy épp mikor kell befejezni és kipróbálni egy másikat.

A kultúra szerepe és hatása a nevelési módszerre és az értékekre
A gyerekek felé irányuló szeretet és törődés egy mindenütt észlelhető érzés, de annak 
mód ját, ahogy ezt az érzelmet kifejezik, erősen befolyásolhatják a kulturális értékek és a 
személyes szülői élmények. A kulturális normák alakítják a családi kapcsolatokat és  
a gyermek nevelését. A nevelési értékek, melyeken ez a kézikönyv alapul, erősen tükrö-
zik az ENSZ gyermekjogi egyezményét és ezért általánosságban minden kultúrára nézve 
relevánsak. Mindazonáltal, fontos, hogy mikor ezt a tréninget megvalósítjuk a szülőkkel, 
tükrözzük az adott kulturális környezetet, és a tréning során bemutatott megközelítést 
ötvözzük a helyi kulturális értékekkel.
A kulturális normarendszer nem az egyetlen szempont, mely hozzájárul a nevelési stílusok 
sokszínűségéhez. A családok felépítése (egyedülálló szülők, nagycsalád, apa nélküli csalá-
dok stb.) és a szerepek kijelölése a családon belül, szintén hatással vannak a nevelésre.  
Az adott helyi környezet figyelembe vétele ruházhatja fel a facilitátorokat azokkal az eszkö-
zökkel, amelyek biztosítják a hatékony szülői támogatást.

KIKNEK SZÓL A CSALÁDI ESZKÖZTÁR? 
Ez az eszköztár egy útmutató azoknak a programvezetőknek és facilitátoroknak, akiknek 
lehetőségük van hetenként vagy havonta találkozni a szülőkkel. Nekik segít abban, hogy 
miként támogassák a szülők együttműködését a gyerekeikkel.
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A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA 
Ez az eszköztár 14 feladatot és két kiegészítő anyagot foglal magában (Családi Eszköz-
tár a gyakorlatban és Mellékletek). Mindegyik célul tűzi ki a facilitátorok vagy programveze-
tők segítését a koragyermekkori szociális és pénzügyi fejlődésben való szülői részvételhez 
köthető témákkal kapcsolatban. A Családi eszköztár egyes témáinak bevezető oldalain 
található Fontos tudni, hogy… rész egy egyszerű emlékeztető a feladatok központi szem-
pontjaira. Ha lehetséges, ez a rész tájékoztató gyanánt fénymásolható, és szét osztható a 
résztvevők között. Ha ez nem lehet séges, a facilitátornak kell biztosítania azt, hogy ezek  
a pontok említésre kerüljenek a csoport  megbeszélések során.
A Családi eszköztár a gyakorlatban fejezet az óvodapedagógusok tapasztalatai és 
a Csoport-téka Egyesület munkatársainak szakmai ajánlásai  alapján készült. További 
konkrét javaslatokat és kiegészítéseket tartalmaz. A Mellékletekben a szülőknek javasolt 
feladatlapokat találjuk, valamint a gyerekkel való otthoni foglalkozásokhoz összegyűjtött 
praktikus ötleteket.
Az eszköztár szerkezete tükrözi az Aflatot tananyag kézikönyvét, viszont a feladatokat  
nem feltétlenül kell egyidejűleg végrehajtani. A helyi lehetőségektől függően néhány szer-
vezetnek lehetősége van havonta egy találkozót szervezni a szülőkkel; másoknak csak  
néhány havonta egyszer, vagy egy évben egyszer. Ezt figyelembe véve egy rugalmas  
esz közt dolgoztunk ki: a facilitátorok választhatnak az ajánlott feladatok közül, vagy vegyít - 
hetik a feladatokat, hogy beilleszthetőek legyenek egy egynapos workshopba, attól füg-
gően, hogy hány találkozót sikerül megszervezni.
Fontos megjegyezni, hogy a Családi eszköztár nem teljes és önálló nevelési útmutató, 
hanem csak a 3 és 6 éves kor közötti gyermekek szociális és pénzügyi oktatásának kulcs-
témáira összpontosít. Erősen ajánlott az eszköztár beágyazása egy átfogóbb nevelési 
programba. Éppen ezért például nem tartalmazza a bevezető foglalkozásokat és a részt-
vevők prezentációit. Ha ezt a workshopot önálló programként hajtjuk végre, és útmuta-
tásra van szükségünk a bevezető foglalkozások kapcsán, utalhatunk az Aflatot Tréning 
Kézikönyv bevezetésére és az Áttekintő foglalkozásokra, melyeket igényeink szerint 
alakíthatunk. 

Beszélgetés a pénzről
Néhány feladat ebben az eszköztárban olyan témákat érint mint a pénz értéke, tervezés, 
megtakarítás és költekezés stb. A pénz nagyon érzékeny téma lehet, és a résztvevők 
esetleg zavarban érezhetik magukat vagy megijedhetnek tőle a workshop kezdetén. Fon-
tos megnyugtatni őket, hogy semmilyen esetben sem kell elárulniuk magán vagy családi 
pénzügyi információkat. Emlékeztessük a résztvevőket, hogy a feladatok arra irányulnak, 
hogy megtanuljuk, hogyan tudjuk ezeket a témákat megvitatni a gyerekekkel, és milyen 
értékeket szeretnének átadni a szülők a gyerekeiknek.

AZ APÁK SZEREPE
A családi részvétel és a szülői workshopok gyakran az anyákra fókuszálnak. Ebben az esz-
köztárban néhány olyan feladat is található, amely az egész család bevonására összpon-
tosít, az apákat is beleértve. Tanácsos a szülői workshopok szervezésekor külön meghívni 
az apákat is, hogy ők is jelen legyenek.
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FONTOS TUDNI, HOGY…
• A javasolt feladat 3 és 6 év közötti gyerekek számára alkalmas.
• Azonban a gyerekek képesek egyszerű döntéshozatalra már akár három hó-

napos korban is.
• A döntéshozatal elsajátítása nélkülözhetetlen a magabiztosság felépítéséhez, 

a függetlenség elsajátításához és a cselekvések következményeinek megérté-
séhez.

• A nagyon fiatal kisgyerekekkel jobb, ha csak néhány választási lehetőségre 
fókuszálunk, például kettőre vagy háromra.

• Engedni a gyerekeknek, hogy döntéseket hozzanak, egy olyan egészséges 
szokás, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy leleményes és felszabadult felnőt-
tekké váljanak.

• Amikor a gyerekek meghoznak egy döntést, előfordulhat, hogy esetleg csalód-
nak a választott dologban. Ez is a tanulási folyamatuk része. A döntéseknek 
következményei vannak, és a gyerekeknek tanulniuk kell az élményeikből. 
Fontos, hogy ne próbáljuk megvédeni a gyerekeket a rossz döntéshozataltól, 
amíg azok nem jelentenek veszélyt a gyerekek számára. Ehelyett magyarázzuk 
el, mi történik, és bátorítsuk őket arra, hogy gondolják végig cselekedeteik 
következményeit.

A TÉMA BEVEZETÉSE: 
1.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolják végig mindazon döntéseiket, ame-

lyeket minden nap meghoznak.
2.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszanak meg néhány döntést, melyet a 

workshop előtt hoztak meg. Eközben jegyezzük fel a válaszokat egy flipchart 
lapra. Hangsúlyozzuk, hogy az egyszerű döntések mindennapi életünk részei.

VISSZAJELZÉSEK: 
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 főből álló csoportokat. Adjunk 

mindegyik csoportnak egy-egy flipchart lapot, papírt és filctollakat.
2.  Minden csoport rajzoljon egy egyenes vonalat, melyet kisebb részekre oszta-

nak fel, és számozzák meg az egyes részeket 0-tól 18-ig. Minden rész egy-egy 
gyermekkori és tinédzserkori évnek felel meg.

3.  Kérjük meg a csoportokat, hogy határozzák meg, milyen típusú döntéseket 
hozhattak meg gyermekkorukban, és jegyezzék le azokat a fenti idővonalra a 
megfelelő korú részekbe. Ezek után kérjük meg a résztvevőket, hogy gondol-
kodjanak el azokon a döntéseken, amiket mások hoztak meg helyettük a gyer-
mekkorukban. Kérjük meg őket, hogy írják be ezeket az idővonal megfelelő 
korú részeibe.

4.  Miután végeztek, bátorítsuk a résztvevőket, hogy osszák meg gondolataikat  
és töprengjenek el a következő kérdések segítségével: Hogy éreztétek ma-
gatokat, amikor meghoztátok ezeket a döntéseket? Kértetek segítséget? 
Könnyű volt? Hogy éreztétek magatokat, amikor nem volt lehetőségetek 
választani? Miért? Szerintetek miért nem volt választási lehetőségetek? 
Milyen pozitív hatásokkal jár, ha hagyjuk a gyerekeket választani? Hogyan 
kerülhetjük el a választást?

5.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a különböző féle döntése-
ken – mindennapi döntések, és olyanok, amelyek megváltoztatják az életünket. 
Kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak el azokon a készségeken, amelyek a 
helyes döntés meghozatalához szükségesek. 

GYEREKEINKKEL: JÁTSSZUK A „MI LENNE HA” JÁTÉKOT 
KÖZÖSEN 
1.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el, miért fontos a döntés-

hozatal. Hogy tudjuk gyermekeinket hozzásegíteni ahhoz, hogy megtanulják, 
hogyan hozzanak döntéseket?

2.  Magyarázzuk el, hogy a szülők hajlamosak gyermekeik helyett döntéseket 
hozni. Viszont a gyermekeket arra bátorítani, hogy koruknak megfelelő, függet-
len döntéseket hozzanak, segíti őket magabiztossá és felszabadulttá válni. 
Kezdeményezzünk beszélgetést, és bizonyosodjunk meg arról, hogy az oldal 
elején található pontok említésre kerülnek a beszélgetés során. Magyarázzuk 
el a résztvevőknek, hogy a választás és a független döntéshozatal elsajátítása 
hosszú folyamat, amelyben segítségre és támogatásra van szükség. Bátorít-
suk a résztvevőket, hogy összpontosítsanak arra, hogy segítsék gyermekei-
ket egyszerű, mindennapi döntéseket hozni, és gondoljanak vissza ezekre a 
döntésekre a következő hetek-hónapok során.

3.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy határozzanak meg néhány olyan döntést, 
melyeket gyermekeik is meg tudnak hozni. Íme, néhány példa, amelyekkel 
to vábbi gondolatokat indukálhatunk: Szeretnétek elmenni a játszótérre vagy 
inkább otthon maradnátok és rajzolnátok? Szeretnétek elénekelni egy 
dalt vagy közösen elolvasni egy mesét? Bizonyosodjunk meg arról, hogy 

Szükséges eszközök: 
 Flipchart papírok
 Filctollak
 Papír (résztvevőnként 
1 db)

 Tollak

Időtartam:
 60 perc

Mire összpontosítunk: 
•  Hogyan segítsük és báto-

rítsuk a gyermekeinket az 
egyszerű döntéshozatal 
gyakorlásában

•  Döntéseink következmé nyei-
ről való tanulás

1. Feladat KÖZÖS DÖNTÉSHOZATAL

1 2 3 4 5 6 7 8 …
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1. Feladat KÖZÖS DÖNTÉSHOZATAL

megkönnyítjük és támogatjuk ezt a folyamatot azzal, hogy lehetséges válasz-
tásokat javaslunk a gyermeknek, egyedi fejlődési folyamatától függően.

4.  Javasoljuk, hogy a résztvevők kezdjék el játszani a Mi lenne, ha játékot, és 
segítsünk nekik elgondolkodni választásaik következményein. Gyakoroljuk kö - 
zösen. A feladat elején lejegyzett választások (lásd A téma bevezetése rész) 
használatával kérjük meg a résztvevőket, hogy válasszanak egyet a flipchart 
lapon szereplő választások közül, és határozzák meg annak lehetséges követ-
kezményeit. Kezdeményezzünk beszélgetést arról, hogy mi történt volna akkor, 
ha nem az adott döntést hoztuk volna meg: Szerintetek mi történt volna, 
ha…? Például: Mi történt volna, ha egy másik útvonalat választottatok vol-
na idefelé? Mi történt volna, ha korábbra vagy későbbre állítottátok volna 
be az ébresztőórát?

5.  Mondjuk el, hogy ez egy egyszerű, mókás játék, amit gyermekeikkel együtt 
tudnak játszani a nap bármely időszakában: amíg a buszra várnak, főzés köz-
ben stb. Hangsúlyozzuk, hogy az egy jó módja annak, hogy hagyjuk a gyere-
keknek megtanulni, hogyan hozzanak döntéseket, ha napi szinten bizto sí tunk 
lehetőségeket számukra, hogy döntéseket hozzanak. Emlékeztessük a részt-
vevőket, hogy kisebb gyermekeinknek az a legjobb, ha kerüljük a korlátlan 
választásokat, és inkább kettő, vagy legfeljebb három választási alternatívát 
biztosítunk számukra.

6.  Végül magyarázzuk el, hogy éppolyan fontos az is, hogy hagyjuk gyermekein-
ket elgondolkodni az általuk meghozott döntésről. Adjunk a résztvevőknek 
néhány papírlapot és tollakat, majd biztassuk őket arra, hogy jegyezzenek le 
néhány nagyszerű, elgondolkodtató kérdést. Íme, néhány példakérdés, amit 
javasolhatunk a csoportnak: Miért pont azt választottátok? Milyen érzés 
volt? Másképp döntenétek legközelebb? Mi mást választanátok és miért? 
Szerintetek anya, apa stb. mit gondolt a döntésetekről?

7.  Adjunk a résztvevőknek 5 percet erre, majd kérjük meg őket, hogy osszák meg 
a többiekkel, mit írtak. Bátorítsuk őket, hogy hallgassák meg a többieket és 
írják le azokat a kérdéseket, amiket hallanak, és szerintük is hasznos lehet. 
Bátorítsuk őket, hogy vigyék haza magukkal a kérdéseket, egyfajta emlékez-
tetőként az elkövetkezendő hetekre.
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FONTOS TUDNI, HOGY…
• Mindannyian megtapasztalunk különböző érzelmeket, jókat és rosszakat egy - 

aránt. Szabadon és bátran kellene kifejeznünk őket. Nagyon fontos, hogy se-
gítsük a gyerekeket az érzelmek felismerésében, így megtanulják a szük séges 
készségeket ahhoz, hogy aztán képesek legyenek ezeket megfele lően kezelni.

• Nem szabad alábecsülni az érzelmekről való tanulás fontosságát. Ez egy alap-
vető fontosságú készség, ami az egészséges társadalmi élet kialakítását segíti.

• Fontos a kisgyerekek segítése abban, hogy az érzelmekről tanuljanak. A kis - 
gyerekek nagy változásokon mennek keresztül, és talán elkezdenek új és 
váratlan érzelmeket és érzéseket kifejezni. Ezért segítenünk kell nekik azo no-
sítani, felismerni és megnevezni az érzelmeket.

• A gyerekek hozzásegítése ahhoz, hogy azonosítsák az érzelmeket azért is 
fontos, mert a gyerekek nyelvezete és szókincse ebben a korban gyorsan 
fej lődik. A beszélgetések, az érzelmek megvitatása, és a nyitott kérdések tá-
mogatják a gyermek nyelvi fejlődését.

• Amikor érzelmekkel foglalkozunk, fontos elismernünk, hogy mindannyian 
érez zük az érzelmeket. A szülők és felnőttek általában véve néha félénkek az 
érzelmeikkel kapcsolatban, és hajlamosak nem kimutatni azokat a gyere kek 
előtt. Ezzel szemben meg kellene mutatnunk a gyerekeknek, hogy min denki 
eltérő érzelmeket érez, beleértve a felnőtteket is, és el kellene nekik ma gya ráz-
nunk, hogy miért érezzük azokat. Megnevezhetjük őket, és meg en gedhetjük a 
gyerekeknek, hogy kérdéseket tegyenek fel. Például, ha fáradtan jövünk haza 
a munkából, beismerhetjük: „Anyu fáradt, mert dolgozott.” Ha mérgesek 
vagyunk mert elvesztettünk valamit, mondhatjuk azt, hogy: „Apa mérges, 
mert elvesztette a…”. Ehhez hasonlóan a felnőtteknek segíteniük kell a gye-
rekeknek értelmezni az emberek érzelmeit, pl. „A nővéred szomorú, mert 
nem találja a játékát. Mit tehetnénk, hogy jobban érezze magát?”

A TÉMA BEVEZETÉSE: 
1.  Kezdjük azzal, hogy megkérjük a résztvevőket, gondolkodjanak el érzelmei-

ken: Hogy éreztétek magatokat tegnap, amikor felébredtetek? Most hogy 
érzitek magatokat? Hogyan éreztétek magatokat, amikor csatlakoztatok 
a találkozóhoz és senkit sem ismertetek? Változott ez az érzés azóta?

2.  Gondolkodjunk együtt: Miért fontosak az érzelmek? Miért fontos, hogy fel-
ismerjük és kifejezzük az érzelmeket?

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Magyarázzuk el, hogy a koragyermekkor a folyamatosan változó érzelmek 

időszaka. Döntő fontossággal bír, hogy megtanuljuk megkülönböztetni a külön-
böző érzelmeket, és hogy képesek legyünk megfelelően kezelni azokat.

2.  Segítsünk a résztvevőknek felismerni az érzelmek fontosságát a gyermekko-
rukban. Adjunk minden résztvevőnek egy Érzelem kártyát és bátorítsuk őket, 
hogy idézzenek fel, és írjanak körül egy pillanatot, amikor azt az érzelmet érez-
ték gyerekkorukban: Mi váltotta ki ezt az érzést? Hogy reagáltak a szüleitek 
erre az érzésetekre? Mi a helyzet a testvéreitekkel? Ha ez egy szomorú 
vagy negatív érzés volt, mit tettetek azért, hogy elmúljon?

3.  Hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy már azzal is rengeteget segítenek a 
gyermekeiknek, ha az érzelmeikről tanulnak. Megkérdeztétek már valaha a 
gyermekeiteket, hogy miért mérgesek? Rávilágítottatok már valaha arra, 
ha a testvérük szomorú volt? Bátorítsuk őket, hogy folytassák a tanulást  
a mindennapi életben is.

GYEREKEINKKEL: JÁTSSZUK AZ „ARC JÁTÉK”-OT KÖZÖSEN
1.  Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a legjobb módja annak, hogy a gyermekek 

az érzelmekről tanuljanak az, ha bátorítjuk őket, hogy fejezzék ki azokat; be-
széljenek róluk, osszák meg az érzelmeiket a szüleikkel, nevezzék meg azokat, 
valamint azonosítsák az okaikat és következményeiket.

2.  Hangsúlyozzuk, hogy a napi interakciókon túl végrehajthatunk bizonyos fel-
adatokat is annak érdekében, hogy segítsük a gyerekeket megismerkedni az 
érzelmeikkel, megtanulni felismerni azokat és megbirkózni velük. Ma kipróbá-
lunk néhány feladatot együtt, amiket a szülők is elvégezhetnek otthon. Tegyük 
egyértelművé, hogy ezeket a feladatokat egyszerűen beépíthetik a mindennapi 
feladatok közé, például amikor az orvosi váróban ülnek, amíg a buszmegálló-
ban várakoznak, vagy amíg mosogatnak stb.

3.  Biztassuk a résztvevőket, hogy játsszanak velünk Arc játékot. Adjunk minden 
résztvevőnek egy Érzelem kártyát. Egyesével kérjük meg őket, hogy játsszák 
el a kártyán szereplő érzelmet, de csak az arcuk használatával. A többi részt-
vevő feladata, hogy kitalálja az éppen bemutatott érzelmet.

4.  Javasoljuk a játék otthoni gyakorlását is, és ha van lehetőség rá, más család-
ta gokat is vonjanak be a játékba, pl. testvéreket vagy nagyszülőket: a szülők 
ekkor egyszerűen megkérhetik gyermekeiket, hogy mutassanak be egy ér zel  - 
met, és meséljék el azt a helyzetet, amikor úgy éreztek. Emlékeztessük a 
szülő ket, hogy fontos, hogy ők is részt vegyenek a játékban, ők is mutassanak 
meg egy-egy érzelmet, és írják körül a pillanatot, amikor úgy éreztek. Ez segít  
a gyerekeknek megérteni, hogy mindenki él át érzelmeket.

5.  Most áruljuk el a résztvevőknek, hogy egy új alkotóelemet adunk hozzá a já-
ték hoz. Kérjük meg a résztvevőket, hogy mutassák be a következő kérdésekre 
adott válaszokat: Hogy érzik magukat a gyerekek, amikor ti fáradtak és 
frusztráltak vagytok? Hogy érzi magát a férjed/feleséged, amikor szabad-
napja van?

Szükséges eszközök: 
 Aflatoun Érzelmek  
kártyák, amelyek fénymá-
solhatók az Aflatot tantervi 
kézikönyv 46. oldaláról  
vagy egyszerűen szétvág-
hatunk egy A4-es lapot 
kisebb darabokra és ráírhat-
juk különböző érzelmek 
neveit.  
Résztvevőnként 1 db; 
mindegyik érzelem több- 
ször fénymásolható

Időtartam:
 40 perc

Mire összpontosítunk: 
•  Miért fontos az érzelmek 

kifejezése
•  Hogyan segítsük a gyerekeket 

az érzelmekről tanulni, és 
kifejezni azokat

2. Feladat AZ ÉRZELMEK FELFEDEZÉSE
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3. Feladat CSALÁDUNKBAN MI TISZTELJÜK EGYMÁST

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A tisztelet egy nagyon fontos fogalom, amit nem könnyű gyorsan megérteni, 

főképp a kisgyerekeknek. Ugyanakkor a tisztelet az egyik legfontosabb szociá-
lis készség, amelyet a gyerekek nagyon fiatalon megtanulnak. A családi élet 
egyik központi pillére.

• A tisztelet nem olyan dolog, amit a gyerekek egy nap alatt tanulnak meg – egy 
olyan dolog, amit a gyerekek mások megfigyelésén és a mindennapi életen 
keresztül sajátítanak el. A tiszteletteljes otthoni környezet, ahol gondoskodó 
és szerető kapcsolat van a szülők és gyerekek között, az első és legfontosabb 
hely arra, hogy tiszteletet tanuljunk.

• A tisztelet a családdal kezdődik, de jóval túlhalad az otthon falain. Ha tiszteljük 
gyermekeinket és megtanítjuk őket, hogyan tiszteljék családtagjaikat, érté kelni 
fogják a tisztelet fontosságát, és irányadó elvként fogják használni a min den-
napi életük során.

• A tisztelet fogalma szorosan kötődik az érzelmekhez. Két összetevője van: 
hogy érzünk másokkal kapcsolatban, és hogyan kezelünk másokat. Mások 
tisztelete azt jelenti, hogy jó dolgokat gondolunk másokról és arról, ahogy 
cselekednek. Tisztelhetünk másokat, és magunkat is. Mások tisztelete azt is 
jelenti, hogy cselekedeteinkkel kifejezzük, hogy törődünk mások érzéseivel  
és jólétével.

• Ez a feladat szorosan kötődik a 2. feladathoz: Az érzelmek felfedezése (lásd 
5. o.) és a 6. feladathoz: Különböző és egyedi (lásd 13. o.)

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy saját szavaikkal mondják el, milyen szerepe-

ket töltenek be családjukban és gyerekeik felé. Ha szükséges, hangsúlyozzuk, 
mennyire fontos „követendő példának lenni”.

2.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, mit jelent nekik köve-
tendő példának lenni a gyerekeik számára. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy 
hároméves kortól, és néha még fiatalabb kortól kezdődően, a gyerekek elkez-
dik utánozni szüleiket. Éppen ezért fontos, hogy jó példával járjunk előttük: Mit 
tehetünk azért, hogy jó példával járjunk a gyerekek előtt?

3.  Magyarázzuk el, hogy ma arra összpontosítunk, hogyan építsünk fel egy tiszte-
letteljes környezetet otthon, és hogyan segítsünk gyermekeinknek megtanulni, 
hogy gondoskodóak és tisztelettudóak legyenek a családon belül és kívül.

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 főből álló csoportokat. Ad- 

junk minden csoportnak egy flipchart lapot és filctollakat, és kérjük meg őket, 
hogy írják le gyermekeik néhány jellemző tulajdonságát. Javasoljuk, hogy gon-
dolkozzanak el napi rutinjukon, azon, hogy milyen a figyelmük, és hogy hogyan 
viselkednek otthon és máshol. Például: az én gyermekem önállóan eszik, de 
még mindig rumlit csinál az asztalon; a gyermekem gyakran hisztizik, az én 
gyermekem más gyerekekkel rövid ideig játszik, az én gyermekem önállóan 
fel tud öltözni, viszont nagyon lassan öltözködik. Világítsunk rá, hogy ezek a 
tulajdonságok széles körben változnak a gyermek fejlettségi szintjétől függően, 
így nincs rossz válasz. A szülőknek nem kell nyomást érezniük magukra nézve 
és nem kell nyomást gyakorolniuk gyermekeikre.

2.  Adjunk minden csoportnak 20 percet, hogy összeírják a jellemzőket. Miután 
végeztek, hagyjuk, hogy a csoportok megosszák egymással az összeírt jel-
lemzőket. Most kezdeményezzünk beszélgetést a gyermekeink viselkedésére 
adott reakcióinkról: Általában hogy reagálunk gyermekeinkre? Minket, 
fel nőtteket mi nevettet meg? Mi mérgesít fel minket? Mi tesz minket tü - 
relmetlenné? Mi tesz minket boldoggá? Gondolkodjunk el azon, hogy a fel-
nőttek hogyan hallgatják meg gyermekeiket, és bátorítsuk a résztvevőket, hogy 
gondolkozzanak el azokon a pillanatokon, amikor figyelmesen meghallgatták 
és törődtek azzal, amit a gyermek mesélt: Hogy reagált a gyermek? Hogy 
éreztétek magatokat?

Szükséges eszközök: 
 Flipchart lapok
 Filctollak
 Papírlapok (résztvevőnként 
1db)

 Színes tollak/ceruzák

Időtartam:
 45 perc

Mire összpontosítunk: 
•  Milyen szerepeket töltünk be 

a családunkban
•  Miért fontos tisztelnünk egy - 

mást a családon belül és 
kívül

•  Hogyan segítsünk gyerme-
keinknek tiszteletet tanulni
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3.  Magyarázzuk el, hogy a gyermekek cselekedeteire adott eltérő válaszok elfo-
gadottak és normálisak, viszont fontos, hogy tiszteletteljes környezetet épít-
sünk ki otthon. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a törődés, az elfogadás és 
tisztelet kifejezése alapvető fontossággal bírnak a jó környezet kialakításában 
otthon és azon túl. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy beszélgessenek a családi 
kapcsolatokhoz köthető helyi kulturális értékekről és arról, hogy azok hogy 
járulnak hozzá a pozitív családi környezet létrehozásához. Hívjuk fel a gyerekek 
figyelmét ezen elemek fontosságára és arra, hogy ezek hogy járulnak hozzá a 
gyerekekkel való pozitív kapcsolat kialakításához.

4.  Vizsgáljuk meg a gyerekek viselkedésére adott reakcióinkat, amiket az imént 
megbeszéltünk: A szülők mely viselkedése mutat gyengédséget és tisz-
teletet azok közül, melyeket előzőleg felsoroltunk? Melyek nem? Hogy 
fejleszthetjük a törődés és tisztelet kifejezését a gyerekek felé? Bátorítsuk 
a csoportokat, hogy azonosítsák azokat a napi tevékenységeket, amelyek 
tiszteletet fejeznek ki a gyerekek felé. Íme néhány példa:  

• Hagyjuk, hogy a gyerekek kifejezzék gondolataikat és érzéseiket
• Meghallgatjuk őket
• Hagyjuk, hogy kisebb döntéseket hozzanak

GYEREKEINKKEL:
1.  Tegyük fel a kérdést a résztvevőknek: Miért fontos tisztelettudónak lennünk 

a gyerekeinkkel? Emlékeztessük őket arra, hogy gyermekeink a mi viselke-
désünk utánzásából tanulják a legtöbbet. Egy tiszteletteljes otthoni környezet 
kialakítása gyermekeink és a többiek felé – ez a legjobb módja annak, hogy 
gyermekeinket megtanítsuk a tiszteletre. Kezdeményezzünk beszélgetést:  
A gyerekek mely viselkedése mutat tiszteletet a család felé? Íme néhány 
példa:

• Figyelnek arra, amit a szülők mondanak
• Azt mondja „kérem, köszönöm”
• Azt mondja „bocsánat”
• Jól bánik a testvéreivel
• Segít otthon

2.  Amikor mi magunk tisztelettudóak vagyunk másokkal szemben – ez az első 
lépés a tisztelet megtanításához. A rajzolás egy másik egyszerű tevékeny-
ség, amit a gyerekeinkkel együtt csinálhatunk, hogy megerősítsük a tisztelet 
fogalmát.

3.  Adjunk minden résztvevőnek egy papírlapot és színes tollakat. Kérjük meg 
őket, hogy határozzanak meg három egyszerű dolgot, amit a gyerekeknek a 
tisztelet kifejezésére kellene csinálniuk a családban. Most kérjük meg őket, 

hogy készítsenek rajzot a gondolataikról. Ugyanezt a stratégiát használhatják, 
hogy segítsék gyermekeiket meghatározni és modellezni a tiszteletteljes és 
odafigyelő magatartást. Magyarázzuk el, hogy még akkor is, ha a gyermek 
nagyon kicsi ahhoz, hogy rajzon ábrázolja gondolatait, a szabadság megadása 
ahhoz, hogy kifejező legyen rajzai által, szintén erősítheti a fogalmat.

4.  Tegyük hozzá, hogy kisebb gyerekekkel, a „tisztelet” szó használata helyett 
használhatjuk a „szeretjük a családunkat” kifejezéseket is.

3. Feladat CSALÁDUNKBAN MI TISZTELJÜK EGYMÁST
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4. Feladat MINDANNYIUNKNAK VANNAK JOGAI

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A gyermekek jogait az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye tartal-

mazza, amelyet a legtöbb állam aláírt. Nagyon bonyolult dolognak hangozhat, 
és a gyerekek és szülők megrémülhetnek a fogalomtól. Az ENSZ gyermekek 
jogairól szóló egyezménye gyermekbarát nyelven is elérhető, ez egy hatékony 
eszköz ahhoz, hogy egyszerű és játékos módon magyarázzuk el ezeket a 
jogokat. Itt található egy táblázat, amelyet kitehetünk a falra, vagy kioszthatunk 
a szülőknek, ha szükséges. 
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

• Néha a szülők határozatlanok azzal kapcsolatban, hogy gyermekeiknek meg-
tanítsák a jogaikat, mert félnek, hogy ez aláássa majd a tekintélyüket. Fontos, 
hogy hangsúlyozzuk, hogy a jogok felhatalmazzák a gyerekeket, képessé 
teszik őket arra, hogy felszabadultan, hozzáértőként és jogtalanság nélkül 
nőjenek fel, és nem fenyegeti szerepünket szülőként. Fontos kiemelnünk azt, 
hogy a gyerekeknek vannak jogaik, és vannak felelősségeik is, úgyis mint a 
szülők tisztelete.

• Miért vannak a gyerekeknek különleges jogaik? Az ENSZ gyermekek jogai-
ról szóló egyezményében felvázolt jogok hasonlóak a felnőttek jogaihoz. Az 
egyezmény elmagyarázza, hogy a felnőtteknek és a kormányoknak különleges 
figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy fenntartsák ezeket a jogokat és biztosítsák 
azt, hogy a gyerekeknek hozzáférése legyen ezekhez a jogokhoz. Koruknak 
köszönhetően lehet, hogy a gyerekeknek külön támogatásra és védelemre van 
szükségük, mivel nem rendelkeznek a szükséges kapacitással és képességgel, 
hogy ezeket a jogokat önállóan érvényre juttassák. 

• A feladat azzal kezdődik, hogy bevezetjük a szükségletek és vágyak fogal mait 
és közösen felismerjük, hogy némely szükséglet jog is. Ez a feladat meg ala-
pozza a 9. feladatot: Mire van szükségem és mire vágyom. A 9. feladat még 
kifejezettebben fókuszál a szükségletekre és vágyakra. 

• Hogyan definiáljuk a szükségleteket: dolgok, amelyek elengedhetetlenek  
a gyermek túléléséhez, egészségéhez és növekedéséhez, amit az ENSZ gyer-
me kek jogairól szóló egyezménye véd.

• Hogyan definiáljuk a vágyakat: dolgok, amelyeket akarunk, de nem szüksé-
gesek a túléléshez, egészséghez és növekedéshez. 

• Fontos megjegyezni, hogy néhány vágy szükséglet (vagy jog) is lehet bizonyos 
körülmények között. Például, egy mobiltelefon lehet vágy, de egy természeti  
katasztrófa esetén szükségletté válhat. Szükséges erőforrása lehet gyerme-
keink védelmének (mentő hívása, család újraegyesítés stb.) és a gyermek 
egész   ségének és biztonságának megőrzéséhez, ezáltal fenntartva a gyermek 
jo gát ahhoz, hogy védelmezve és biztonságban legyen. 

• A kisgyerekek jogainak megtanítása nagy kihívásokkal bíró feladat. A meg-
valósítás nem önálló feladatként történik, hanem egy átfogóbb munka része, 
melyet a gyermek az óvodai környezetben visz véghez az Aflatot programon 
keresztül. Emellett a szülőket segíteni kell abban, hogy megértsék a jogok 
fontosságát azok letisztázása által, hogy a jogalapú környezetet biztosítani 
tudjuk, nem csak az iskolában, de otthon is. Ezért fontos, hogy segítsünk a 
szülőknek megérteni és elsajátítani a jogokat.  
Érzékenyen kell kezelnünk ezt a feladatot, különösen például a természeti 
katasztrófák menekültjei vagy áldozatai esetén, hiszen a visszatekintés trau-
matikus emlékeket hozhat elő.  

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, mit tudnak a jogok-

ról és az ENSZ gyermekek jogait tartalmazó egyezményéről: Mik a jogok?  
Milyen jogokat ismertek? Mi a helyzet a gyerekek jogaival? Miért fontos  
a gyerekeket megtanítani a jogaikra?

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 fős csoportokat. Adjunk min-

degyik csoportnak egy adag szükségletek és vágyak kártyát, tollakat, és még 
pár üres kártyát.

2.  Most képzeljük el magunkat ebben a szituációban: A Föld túl szennyezetté 
vált, ezért evakuálni kell és nekünk egy másik bolygóra kell költöznünk. Sajnos 
korlátozott hely van az űrhajón, így csak pár dolgot vihetünk magunkkal. Ad-
junk 5 percet a csoportoknak a megbeszélésre, hogy kiválaszthassák, hogy a 
kapott kártyák közül mely három dolgot vinnék magukkal. Majd az üres kártyák 
használatával két további dolgot kell felírniuk, amiket magukkal szeretnének 
vinni. 

3.  Kérjük meg a csoportokat, hogy osszák meg a többiekkel a választott dolgo-
kat, és magyarázzák el, mit visznek és miért. 

4.  Most mondjuk el, hogy hirtelen változás volt a tervben. Sajnos az űrhajó túl 
kicsi, hogy elférjen benne ennyi minden! Kérjük meg a csoportokat, hogy  
válasszanak két dolgot, amit hátrahagynak. Adjunk 5 percet a csoportoknak  
a feladatra. 

5.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy mutassák meg, mit választottak, és magya-
rázzák el, mit hagynak hátra és miért. Kezdeményezzünk beszélgetést: Nehéz 
volt eldönteni, mit viszünk és mit hagyunk hátra? Miért? Hogy jutottatok 
egyezségre a csoporton belül?

Mire összpontosítunk: 
•  A gyerekek jogainak és azok 

fontosságának megtanulása
•  Hogyan segítsük a gyerekeket 

a szükségletek és vágyak 
megkülönböztetésében

•  Hogyan segítsünk a gyere-
keknek tanulni a jogokról

Szükséges eszközök: 
 Plakát két oszloppal: 
Szükségletek és vágyak

 Kártyák különböző dol-
gokkal (lásd a lenti ajánlott 
példákat)

 Ha lehetséges, használ-
junk újságkivágásokat 
magazinokból és ragas z- 
szuk rá őket egy karton-
papírra, hogy kártyákat 
készítsünk; máskülönben 
írjuk fel a dolgok neveit 
egy darab papírra

 Üres kártyák (A6 méretű) 
Tollak

 Ragasztószalag
 Az ENSZ gyermekek 
jogairól szóló egyezmény 
másolata gyermekbarát 
nyelven (nem kötelező, 
családonként 1)

Időtartam:
 50 perc

8



CSALÁDI ESZKÖZTÁR

4. Feladat MINDANNYIUNKNAK VANNAK JOGAI

6.  Most mutassuk meg a Szükségek és vágyak plakátot. Bátorítsuk a csoporto-
kat, hogy fogják az összes kártyát amit kaptak, beleértve azokat is, amiket ők 
készítettek, és ragasszák fel őket a megfelelő oszlopba. 

7.  Hívjuk közelebb a csoportokat a plakáthoz, és magyarázzuk el, hogy néhány 
szükséglet különlegesen fontos, ezeknek különleges védelemre van szükségük 
annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítani tudjuk. Ezek a jogok. 
Biztassuk a résztvevőket arra, hogy határozzák meg, milyen gyermeki jogok-
nak felelnek meg a plakáton szerep lő dolgok. Például valaki, aki gondodat 
viseli = táplálkozáshoz való jog, stb. Ha lehetséges, osszuk ki az ENSZ gyer-
mekek jogairól szóló egyezményének gyermekbarát nyelvű másolatait.

GYEREKEINKKEL:
1.  Mondjuk el a résztvevőknek, hogy ez a feladat egy nagyon egyszerű mód lehet 

arra, hogy a jog fogalmát a gyerekeknek bevezessük, valamint arra is, hogy 
megtanítsuk őket, hogy a szükségleteik és vágyaik alapján hozzanak döntése-
ket. Tegyük hozzá, hogy a nagyon kicsi gyerekek számára a „jog” és „szük- 
séglet” szavak túl bonyolultak lehetnek, így azokat a „dolgok amelyek nélkül 
nem tudtok élni” frázissal helyettesíthetjük. 

2.  Ezt a játékot nagyjából 4 éves kortól ajánljuk a gyerekekkel való közös foglal-
kozásként. Javasoljuk, hogy elkezdhetik a gyerekek fejlődésének elősegítését 
azzal, ha arra bátorítjuk őket, hogy készítsenek rajzokat azokról a dolgokról, 
amik nagyon fontosak a számukra, mint például a játékok, a családjuk, bará-
taik stb. A szülők is támo gathatják a gyermek gondolkodását azzal, hogy pár 
további, a játékhoz kap csolódó képet vágnak ki magazinokból, például egy 
házat vagy egy család képét.  

3.  Mondjuk el, hogy miután elkészítettek pár szükségleteket és vágyakat ábrázoló 
képet és rajzot, elmesélhetik a gyerekeknek az űrhajó történetét, és bátorít-
hatják a gyerekeket, hogy válasszák ki a legfontosabb dolgaikat. Biztassák 
a családtagokat is, hogy beszéljék meg a választott dolgokat a gyerekekkel. 
Megkérdezhetik, miért azok a dolgok lettek kiválasztva, és mi történne, ha nem 
lenne ebből a dologból több. 

4.  Fontos a gyakorlás. Kérjük meg a résztvevőket, hogy válasszanak ki egy sze-
mélyt a csoportból, hogy játssza el a szülő szerepét, míg a többiek a gyerekek 
szerepét játsszák el. Kérjük meg a résztvevőket, hogy ismételjék meg az imént 
végrehajtott feladatot úgy, mintha otthon lennének a gyermekeikkel. Adjunk  
10 percet a feladat kipróbálására. Eközben sétáljunk körbe a csoportok kö-
zött, hogy támogatást nyújtsunk azzal kapcsolatban, hogyan tegyenek fel 
kérdéseket a gyerekeknek, és miként biztosítsuk, hogy a megfelelő nyelveze-
tet használják a gyerekekkel. Ha van rá idő, kérjük meg a résztvevőket, hogy 
cserél jenek szerepeket, így mindenkinek lesz lehetősége gyakorolni. 
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CSALÁDI ESZKÖZTÁR

4. Feladat MINDANNYIUNKNAK VANNAK JOGAI  Szükségletek és vágyak példakártyák

• Tiszta víz

• Játékok

• Egészséges étel

• Ceruza

• Fagyi

• Könyvek

• Ház

• Mobiltelefon

EGYÉB KÁRTYA OPCIÓK: Fa és tégla (házépítéshez), meleg ruhák (amikor hideg van), karóra, gyógyszerek, család/valaki aki gondodat viseli, 
csipsz, csokoládé, számítógép, bicikli, a hálószobád, cukorkák… 
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5. Feladat A BARÁTAIMMAL KÖZÖSEN ÉN… 

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A gyerekek két- vagy hároméves kortól kezdenek el játszani más gyerekekkel, 

ekkor még egy rövid ideig.
• A korán kialakított barátság segít jobb szociális készségeket kialakítani az élet-

ben, és csökkenteni a viselkedési problémákat. 
• Azt megtanulni, miképp legyünk jó barátok valakivel, egy nagyon fontos élet-

készség, ami erős hatással van a szocio-emocionális fejlődésre. A gyerekek  
a barátságon keresz tül tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak másokhoz.  

• Fontos észben tartani, hogy mindenkinek nagyon egyedi a személyisége: 
né há nyan lehet, hogy szókimondóbbak és nyitottabbak, míg mások szégyen-
lősebbek, félénkebbek. Nem tehetünk túl nagy nyomást a gyermekre, nem 
lehetünk stresszesek, ha a gyermek nehezen barátkozik az óvodában. Amit 
viszont tehetünk a gyermek segítése érdekében, hogy alternatív szocializációs 
helyzeteket biztosítunk az óvodán kívül, és hogy fenntartjuk a nyitott kommu-
nikációt a gyermekkel azért, hogy képessé tegyük őt arra, hogy megoszthassa 
velünk a félelmeit vagy a frusztrációit.  

• A konfliktusok alkalmak a tanulásra. Amikor egy gyerek egy konfliktusban 
szem be sül más gyerekekkel, az egy tanulási szituáció számára, hogy megértse 
a barátok közti szociális szabályokat, megtanulja legyőzni a frusztrációt és 
hogy fenntartsa a pozitív szemléletet, amikor kihívással szembe sül. 

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Felnőttként talán nem gyakran gondolkozunk el a barátainkról, pedig nagyon 

fontosak a számunkra. Vitassuk meg a résztvevőkkel: Felnőttként miért 
fon  tos számunkra a barátság? Miért fontos a gyerekek számára? Miért 
hasznos tanítani gyermekeinket a barátságról és segíteni őket, hogy  
megértsék, mit jelent jó barátnak lenni? 

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak négy tagú csoportokat. Adjunk 

mindegyik csoportnak egy nagy méretű lapot és néhány filctollat. 
2.  Kérjük meg a csoportokat, hogy rajzoljanak egy gyermeket a barátjával a pla- 

 kát közepére. Kérjük meg a résztvevőket, hogy határozzák meg, ki ez a gyer-
mek: adjanak neki nevet, nemet, és nemzetiséget, és határozzák meg, hogy  
a városban vagy vidéken lakik-e. 

3.  Most fedezzük fel együtt, hogy működik együtt a gyermekünk a kortársaival és 
barátaival. Minden gyermek eltérő szociális készségeket alakít ki az életének 
egyes pontjaiban. A barátokkal való viselkedésük is változhat az évek során. 

4.  Kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják végig gyermekük minden tulajdon-
ságát, amikor gyermekeik a kortársaikkal vannak. Például: ő félénk, mindig egy 
gyerekkel játszik, van egy különleges barátja, csak rövid ideig játszik, könnyen 
mérges lesz, elkezd megosztani dolgokat, féltékeny, stb. Adjunk minden cso-
portnak 10 percet arra, hogy a tagok összeírjanak minden jellemző tulajdonsá-
got a lerajzolt gyermekük köré.  

5.  Miután végeztek, hagyjuk, hogy a csoportok bemutassák a rajzaikat és a jel-
lem zéseiket. Kezdeményezzünk beszélgetést: Szerintetek miért viselkedik 
így a gyermeketek? Kinek van más élménye a gyermekével? Ki nem ért 
egyet? 

6.  Miután mindenki prezentált, ne feledjük hangsúlyozni, hogy tökéletesen nor-
mális, ha néhány gyerek eltérően viselkedik a többiektől. Emlékeztessük őket, 
hogy a gyermekeik fejlődése és növekedése egy egymástól nagyon eltérő 
folyamat, ami nem feltétlenül egyszerre következik be. A felnőttekhez hason-
lóan a gyerekek nek is eltérő személyiségük van. Magyarázzuk el, hogy ez a 
gyakorlat segít nekünk tudomást szerezni gyermekünk szociális interakciójá-
nak dinamikájáról, és felfedezni a legjobb módját annak, hogyan segítsünk  
neki többet tanulni a barátságról. 

Mire összpontosítunk: 
•  Gyermekünk szociális 

viselkedéséről való tanulás
•  Hogyan segítsünk a gyere-

keknek megbecsülni a barát - 
ságot

•  Hogyan segítsünk a gyerek-
nek tanulni a jó baráti kész sé-
gekről játékon keresztül

Szükséges eszközök: 
 Négy flipchart plakát 
 Filctollak és színes 
ceruzák

 Papírlapok (résztvevőnként 
2 lap)

Időtartam:
 60 perc
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GYEREKEINKKEL: 
1.  Magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy különféle feladatokat tudnak csinálni 

gyermekeikkel, hogy segítsenek nekik jó szociális készségeket kialakítani és 
megérteni, mit jelent jó barátnak lenni. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy ötle-
teljenek olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyekkel segíthetjük gyermekeinket 
pozitív barátkozási viselkedést kialakítani. 

2.  Emlékeztessük a résztvevőket, hogy a gyermekek jó barátságról való tanításá-
nak egy fontos módja, ha mi magunk is jó barátként viselkedünk. A gyerekek 
hajlamosak utánozni viselkedésünket ebben a korban. 

3.  Ma néhány olyan feladatot fogunk gyakorolni, amelyeket gyermekeinkkel is 
végrehajthatunk. 

• Beszéljünk róla! Ültessük át a mindennapi gyakorlatba a gyermek 
bátorítását, hogy a családon kívüli élményeiről beszéljen. Adjunk min
den résztvevőnek egy papírlapot és tollat, és bátorítsuk őket, hogy 
párokban gyűjtsenek nyitott kérdéseket, melyeket feltehetnek gyerme
keiknek, hogy megosszák gondolataikat a barátságról. Íme néhány  
példa: Kik a barátaid az óvodában? Mit kedvelsz bennük? Tudnál vala
mi kedveset mondani róluk? Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák 
meg kérdéseiket és bíztassuk őket, hogy írják le azokat, amiket má
soktól hallottak és úgy gondolják, hasznosak lehetnek. Emlékeztessük 
a részt vevőket, hogy vigyék haza a listát egyfajta emlékeztetőként, és 
használják ezt a feladatot az elkövetkezendő hetek során. 

• Legyünk hálásak a barátainkért: Adjunk minden résztvevőnek egy 
újabb papírlapot és néhány színes tollat. Bátorítsuk a résztvevőket, 
hogy rajzolják, le miért éreznek hálát a barátaikért: Mi az ami boldoggá  
tesz titeket a barátaitokkal kapcsolatban? Mondjuk el, hogy nem 
szá mít, ha nem tudnak rajzolni. Ha időt szánunk a rajzolásra, azalatt el
gondolkodhatunk egy témán, és elősegíthetjük a kreativitást. Ugyanezt 
megtehetik otthon gyermekeikkel is. A résztvevőknek adjunk 5 percet 
a rajzolásra, majd kérjük meg őket, hogy osszák meg rajzaikat, és ma
gyarázzák is el azokat. Kérjük meg a résztvevőket, hogy vigyék haza 
magukkal a rajzaikat, és mutassák meg gyermekeiknek, majd biztas sák 
a gyerekeket arra, hogy ők is rajzolják le a lap másik oldalára, hogy ők 
miért hálásak. 

• Azért szeretem a barátaimat, mert… Kérjük meg a résztvevőket, 
hogy gondolkozzanak el barátaik jó tulajdonságain. Osszák meg eze  
ket a tulajdonságokat a csoporttal. Emlékeztessük a csoportot, hogy 
az, amit másokban értékelünk, gyakran ugyanaz, amit ők is értékelnek 
bennünk. Magyarázzuk el, hogy ugyanezt otthon is végre hajthatják,  
bátorítva gyermekeiket arra, hogy gondolják végig a jó barátok ismér
veit. 

• Mit csinálnak a jó barátok: Adjunk minden résztvevőnek egy papír
lapot és kérjük meg őket, hogy írjanak össze kedves dolgokat, amiket 
a barátok tesznek egymásért, vagy amit együtt csinálnak (mint játék, 
mosoly, köszönetet mondani), valamint olyan dolgokat, amelyeket nem 
szabadna egymással csinálniuk (kiabálás egymással vagy lopás). Most 
kérjük meg őket, hogy dolgozzanak párokban, és hagyják, hogy minde
gyik résztvevő megossza a partnerével, amit írt. Bátorítsuk a pár másik 
tagját, hogy mutasson boldog arcot, ha úgy gondolja, hogy az állítás 
olyan dolgot jelöl, amit a barátoknak tenniük kellene egymással, és mu
tasson szomorú arcot, ha az állítás olyan dologra utal, amit a barátok 
nem csinálnak vagy nem lenne szabad csinálniuk egymással.

• Az én jó barátom: Kérjük meg a résztvevőket, hogy csukják be a 
szemüket és képzeljenek el egy jó barátot. Kérjük meg őket, hogy írják 
körül ezt a barátjukat: Hogy néz ki? (Kedves, csinos, mosolygós stb.) 
Milyen a hangja? (Vicces, boldog stb.) Mit csinál? (Segít másoknak, 
játszik, megoszt dolgokat stb.)

5. Feladat A BARÁTAIMMAL KÖZÖSEN ÉN… 
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6. Feladat KÜLÖNBÖZŐ ÉS EGYEDI

FONTOS TUDNI, HOGY…
• Amikor a gyerekek elkezdenek barátkozni, elkezdik észrevenni az egymás 

között levő különbségeket és hasonlóságokat. Elkezdik észrevenni, hogy ezek 
a tulajdonságok milyen hatással lehetnek a befogadásra vagy a kirekesztésre. 
Továbbá észreveszik, hogyan viselkednek mások ezekkel a tulajdonságokkal 
kapcsolatban.

• A gyerekek különbséget tudnak tenni a haj szerkezete, a bőrszín és arckife je-
zések között akár már hat hónapos korban. Már megtanulnak és kialakítanak 
egy képet önmagukról és másokról a koragyermekkorban. 

• A gyerekek benyomásai és gondolatai a különbségekről nagy mértékben függ-
nek a körülöttük levő környezettől, és attól, amit látnak és hallanak. 

• Miért fontos a különbözőségekről való tanulás? Társadalmunk és világunk 
fo lyamatosan nagy változásokon megy keresztül, és mi gyakran kerülünk inter-
akcióba olyan emberekkel, akik nagy mértékben különböznek tőlünk.  
A különbözőség (kulturális, vallási, fizikai stb.) megértése, elfogadása és érté- 
kelése segíthet a kisgyerekeknek boldogulni ebben a folyton változó világban. 

• A különbség és befogadás téma bevezetése nagyon bonyolult és kihívásokkal 
teli lehet a felnőtteknek. Éppen ezért, a felnőttekkel való közös munka a szte-
reo típiákról és különbségekről, átfogó, önálló workshopot igényel. Ebben a 
kézikönyvben csak néhány feladatot javaslunk a kezdeti együttgondolkodás 
ösztönzésére. A facilitátor készségein múlik, hogy továbbvigye a beszélgetést. 
Továbbá néhány különbségtípus – mint a nemi identitás, a vallás, a rassz, vagy 
az értelmi sérültség – nagyon problémásak lehetnek néhány esetben. Ezért az 
alábbiakat javasoljuk ezekre tekintettel kialakítani.  

FACILITÁTORI ELŐKÉSZÜLETEK:
• A flipchart plakátok tetejére írjuk fel olyan különböző személyek vagy cso por-

tok neveit, akik különböző identitás csoportokat képviselnek a közös sé günk-
ben. Ezek közé tartozhatnak: gyerekek, tinédzserek, idősebbek, homo szexuá-
lisok, nők, férfiak, gazdagok, szegények, mozgássérültek, értelmi sérültek, 
albínók, és mások. Bizonyosodjunk meg arról, hogy legalább egy kisebbségi 
csoportot és néhány vallási csoportot tartalmaznak a csoportok. 

• Tegyük fel a plakátokat a falra, némi távolságot hagyva közöttük, hogy a részt-
vevők összegyűlhessenek az egyes plakátok körül. Hajtsuk be a fejlécet vagy 
rejtsük el a plakátokat addig, míg el nem érünk a feladat visszajelzés részéhez.

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak fel és menjenek a terem jobb olda-

lára, ha egyetértenek az állítással, és menjenek a terem bal oldalára, ha nem 
értenek egyet. 

2.  Egyesével soroljuk fel az állításokat, vagy a csoport összetétele alapján készít-
sünk újakat. Vegyük figyelembe, hogy az alábbi állítások némelyike problémás  
lehet; némely területen vagy közösségben nem tanácsos megvitatni a vallási 
hovatartozást. A listát szerkesszük a terület szokásai szerint, viszont ne feled-
jük, hogy némely kihívást jelentő állítás használata jó alkalom lehet arra, hogy 
szembesüljünk a különbségekkel oly módon, ahogy a résztvevők önmagukat 
meghatározzák: 

Minden egyes állítás után hagyjunk némi időt a résztvevőknek eldönteni,  
a terem mely részébe menjenek. Majd kezdeményezzünk beszélgetést: Miért 
álltatok oda? Mit jelent számotokra anyának lenni, szeretni a focit stb.?  
Ki gondolja másképp? 

3.  A végén kérjünk meg mindenkit, hogy álljanak vissza egy körbe, és mutassa-
nak rá, hány hasonlóság és különbség van köztünk és a csoport többi tagja 
között. Hagyjuk, hogy a résztvevők elgondolkodjanak a kérdésekre adott vála  - 
 szaikon. Például, a „focirajongó” definíciója nagy mértékben eltérhet a cso-
port ban; lehet, hogy valakinek azt jelenti, minden nap meccset nézni, mások-
nak csak havonta egyszer. Mutassunk rá, hogy mindannyian különbözőek 
vagyunk, de sok közös dolog van bennünk még azokkal is, akiknek nagyon 
más a kinézete. 

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Hajtsuk ki a plakátokat és kérjünk meg minden résztvevőt, hogy minden oszlop 

alá írjanak olyan dolgokat, amit vagy ismernek, vagy amiről már hallottak a  
kategória kapcsán. Mondjuk el, hogy legalább egy állítást kell írniuk kategó-
rián ként. Adjunk a résztvevőknek 10 percet, hogy leírják az állításaikat. 

2.  Miután végeztek, mindenki üljön le körben, és olvasson fel néhányat a felsorolt 
állítások közül. Kérdezzük meg a résztvevőket: Mit jelentenek az általunk 
összegyűjtött kommentek? Mindegyik igaz? Honnan származnak ezek  
a gondolatok (média, család stb.)? 

3.  Tegyük fel a kérdést a résztvevőknek: Mit azok a sztereotípiák? Miért és mi-
lyen módon lehetnek veszélyesek?

4.  Mutassunk rá, hogy a különbözőség – sokszínűség, a különbségek és sztereo-
típiák azok a dolgok, amiket már nagyon kis korban megtanulunk azonosítani, 
és használni. Legtöbbször attól a pillanattól kezdve, hogy megértjük ezeket 

Mire összpontosítunk: 
•  Megtanulni azonosítani a 

sztereotípiákat
•  Hogyan segítsük a gyermeket 

a különbségekről tanulni
•  Hogyan építhetünk ki olyan 

befogadó környezetet otthon, 
ami tiszteli és értékeli a kü-
lönb ségeket

Szükséges eszközök: 
 Flipchart plakátok cso port 
fejlécekkel (lásd Facilitá-
tori előkészületek) 

 Ragasztószalag
 Filctollak
 Némi hely a falon, ahova 
kiragaszthatjuk a flipchart 
plakátokat

 Post-itek vagy üres 
papírlapok

 Színes ceruzák

Időtartam:
 60 perc
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• Férfi vagyok
• Nő vagyok
• Anya vagyok
• Fiatal vagyok
• Szőke vagyok

• Focirajongó vagyok
• Könyvmoly vagyok
• (Helyettesítsd be: nemzetiségű)  
  vagyok
• (Helyettesítsd be: vallású) vagyok
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a gondolatokat, elfogadjuk ezeket kérdés nélkül. De ahogy láttuk, nem minde-
gyik gondolat valós. Néha nagyon negatív diszkriminációt válthatnak ki. 

5.  Fontos, hogy elkezdünk tudatosabbá válni a ténnyel, hogy a különbségek 
gyak  ran olyan dolgok, amikről nem tudunk sokat. Gyakran úgy gondolunk rá-
juk, mintha robotpilóta üzemmódban lennénk. Amikor különbségekkel találko-
zunk, fontos, hogy megálljunk és feltegyük a kérdést, hogy amit gondolunk, az 
tény vagy sztereotípia, és hogy megpróbáljunk befogadóak lenni és értékelni  
a köztünk lévő különbségeket.

GYEREKEINKKEL: 
1.  Most, hogy elkezdtük felfedezni viselkedésünket a különbségekkel kapcsolat-

ban, vitassuk meg: Szerintetek miért fontos tanítani gyermekeinket a sokszínű-
ségről és elfogadásról?

2.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy vitassák meg, mit tehetnek azért, hogy meg-
bizonyosodjanak arról, hogy gyermekeik megtanulnak elfogadónak lenni, és 
a sokszínűséget elfogadni és értékként kezelni. Emlékeztessük őket, hogy a 
különbözőség értékelése nem tanulható meg egy éjszaka alatt. Magyarázzuk 
el, hogy a sokszínűség tiszteletén és értékelésén alapuló otthoni környezet a 
kiindulási pontja annak, hogy a gyermekeket megtanítsuk elfogadónak lenni. 
Íme néhány példa azokra a feladatokra, amelyekkel segíthetjük a gyerekeket 
tanulni a sokszínűségről otthon: 

• Kezdjük magunkkal: A gyerekek viselkedésének alapja a szülők köz
vetlen és rejtett cselekedetei. Minél elfogadóbbak vagyunk mi magunk, 
a gyerekeink annál jobban tanulják meg értékelni a különbségeket. 

• Hangsúlyozzuk a különbségeket és magyarázzuk el azokat: 
Mondjuk el a résztvevőknek, hogy fontos, hogy ne hagyjuk figyel men 
kívül a különbségeket, viszont hagyjuk, hogy a gyermek kérdé seket  
tegyen fel és adjunk rájuk magyarázatot. Kérjük meg a résztvevőket, 
hogy gyűjtsenek össze olyan kérdéseket, amiket a gyerekek megkér
dez  hetnek, és a rájuk adott lehetséges válaszokat.

• Ne hagyjuk, hogy az intolerancia észrevétlen maradjon: 
Megtörténhet, hogy gyermekünk olyan dolgot mond vagy tesz, ami 
előítéletet vagy sztereotípiát mutat. Szülőként nem hagyhatjuk, hogy ez 
észrevétlen maradjon, mert a gyermek elfogadásként és jóvá ha gyás
ként fogja értékelni a hallgatásunkat. Kérdezzük meg őt, hogy honnan 
származik ez a gondolat, és magyarázzuk el neki, miért nem szabad 
olyat mondani vagy tenni. Tegyük hozzá, hogy ugyanezt kell tennünk, 
ha valaki más csinál tiszteletlen dolgot a gyermek előtt.  

• Olvassunk: A különbségekről (vallási, fizikai és etnikai) szóló vagy  
a sztereotípiákkal szembeszálló történetek olvasása erőteljes eszköz 
lehet, hogy többet tanuljunk a különbségekről. 

• Bőrszín párosítás: Adjunk minden résztvevőnek egy papírlapot és  
színes ceruzákat. Bátorítsuk őket, hogy vegyítsék a színeket és pró
bál  ják meg azt a színt megtalálni amely passzol a bőrszínükhöz.
Miután végeztek, biztassuk őket, hogy sétáljanak körbe a teremben, és 
pró bál janak meg találni valakit, akinek hasonló bőrszíne van. A részt
vevők észre fogják venni, hogy még ha a különbség nagyon kicsi is, 
mind annyiunknak egyéni bőrszíne van, és mindannyian különbözőek 
vagyunk. Magyarázzuk el, hogy ezt a feladatot végrehajthatják otthon is,  
és bátorítsuk a gyermeket, hogy fedezze fel a családtagok bőrszínét. 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek önarcképet vagy egy csa
ládi portrét az épp felfedezett bőrszínek használatával. Ha szeret nénk 
segíteni a szülőknek megtanulni természetes színeket készíteni és 
hasz  nálni, látogassunk el az Aflatot tananyag kézikönyvének Es zkö zök 
sarok részéhez 197. oldalon. 

6. Feladat KÜLÖNBÖZŐ ÉS EGYEDI
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7. Feladat KEREK ÉS FÉNYLŐ, MI AZ?

FONTOS TUDNI, HOGY…
• Lehet, hogy meglepően hangzik, de a gyerekek akár már négyéves korukban 

készen állnak a pénzről, megtakarításról és költekezésről való tanulásra 
(Kobliner, 2000). Kiépíthetünk egy alapot, hogy képessé tegyük a gyerekeket, 
hogy bölcsen és etikusan tudják kezelni erőforrásaikat koragyermekkoruktól 
kezdve. 

• A gyerekek pénzről való tanítása egy nagyszerű módja annak, hogy segítsünk 
a gyerekeknek a döntéshozatalról és a döntések következményeiről tanulni. 

• Tudtátok, hogy az van a legfontosabb hatással arra, ahogy a gyermek felnőtt-
ként fogja kezelni a pénzt, ahogyan szülők a pénzt kezelik? Sőt mi több, ezt 
már koragyermekkorban elkezdik megtanulni. 

• Néhány szülő aggódik amiatt, nehogy túl korán vezessék be gyermekeiket  
a pénz világába, mert meg akarják védeni őket a felnőttkori nyomásoktól.  
A pénz fogalmát megismertetni gyermekünkkel már a koragyermekkorban, 
segíteni fog neki jobban kezelni azt felnőttként, és egy egészséges magatartást 
kialakítani a pénzzel kapcsolatban.  

• Itt találhatóak azok a dolgok, amelyeket a gyerekek három és hatéves kor kö-
zött meg tudnak és meg kell érteniük a pénzzel kapcsolatban:

a) Szükségünk van pénzre, hogy dolgokat vegyünk 
b) Munkával keresünk pénzt
c) Lehet, hogy várnunk kell, míg meg tudunk venni valamit, amit sze ret-

nénk
d) Különbség van azon dolgok között, amiket akarunk és amikre szüksé-

günk van

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Adjunk minden résztvevőnek néhány post-itet vagy üres papírlapot. Magya-

rázzuk el, hogy mondani fogunk egy szót, és nekik le kell írniuk minden szót, 
ami eszükbe jut, amikor meghallják. Az egyetlen szabály, hogy addig nem 
szabad abbahagyniuk az írást, míg nem szólunk, és egy post-itre csak egy 
szót írhatnak.

2.  Mondjuk ki a „pénz” szót. Adjunk 30 másodperccet a résztvevőknek, és ellen-
őrizzük, hogy senki nem hagyja abba az írást!

3.  Miután végeztünk, mutassuk meg a résztvevőknek a Pozitív/Negatív flipchart 
lapot. Kérjük meg a résztvevőket, hogy olvassák fel, amit írtak és segítsék 
azokat elhelyezni a megfelelő oszlopban. 

4.  Világítsunk rá arra, hogy a pénzről beszélni mindig összetett és kihívásokkal 
teli téma. Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg velünk, hogy vajon a 
pénzről való beszélgetés a gyerekekkel fontos-e és miért? Milyen kihívásokkal 
szembesülhettek? Milyen okok miatt találták ezt nehéznek? 

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérjük meg résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 fős csoportokat. Adjunk minden 

résztvevőnek egy nagy méretű papírlapot és kérjük meg őket, hogy rajzoljanak 
egy idővonalat és osszák fel részekre. Minden rész életünk egy évét jelöli 0-tól 
18 éves korunkig, hasonlóan a 1. feladathoz: Saját döntéshozatalaink (3. old.)

2.  Mutassuk meg nekik a flipchart lapot a pénzzel kapcsolatos állításokkal és 
bátorítsuk a csoportokat, hogy határozzák meg, hogy az állítások mely korra 
vonatkoznak. Kérjük meg őket, hogy eközben gondoljanak saját gyermekkori 
élményeikre. Íme néhány példa a pénzzel kapcsolatos állításokra: 

• Az első kapott érme
• Az első malacpersely
• Elkezdeni vásárolni járni anyuval/apuval
• Először egyedül vásárolni
• Az első másnak készített ajándék
• Az első zsebpénz
• Az első megkeresett pénz (otthoni segítséggel vagy kis dolgok 

eladásával)
• Az első fizetős munka az otthonon kívül
• Az első mobiltelefon
• Első bankszámla

3.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy prezentálják idővonalukat, és vonjuk be őket 
egy beszélgetésbe a pénzzel kapcsolatos emlékeikről: Mit találtunk problé-
másnak a pénzzel kapcsolatban, amikor nagyon kicsik voltunk? Mi volt 
könnyű? A szüleink beszéltek nekünk a pénzről? Miért gondoljátok így? 

4.  Kezdeményezzünk beszélgetést, és mutassunk rá arra, hogy már nagyon 
korán elkezdünk foglalkozni a pénzzel. Hagyjuk, hogy a résztvevők elgondol-
kozzanak, hogy miben lehet ez más az új generáció számára. Mit gondoltok 
mikor kezd el gyermeketek megismerkedni a pénzzel? Miben lenne más 
az ő idővonala? Mi lehetne problémás? 

GYEREKEINKKEL: 
1.  Kérdezzük meg a résztvevőket: Miért fontos, hogy segítsünk a gyerekeknek 

megismerkedni a pénzzel? Szerintetek hogy csináljuk? 
2.  Magyarázzuk el, hogy a pénz különböző használatának egyszerű bemutatására 

a mindennapi rutin során adódik a legkönnyebb és leghatékonyabb mód – így 
segíthetünk a gyerekeknek megismerkedni a pénzzel. Bátorítsuk a résztvevő-
ket, hogy menjenek el a piacra gyermekeikkel, vagy látogassanak el egy bank-
ba közösen a következő hetek során. Ezeket a szituációkat felhasználhatják a 
pénz használatának bemutatására.

Mire összpontosítunk: 
•  Miért fontos tanulni a pénzről 
•  Megérteni, hogy a pénzzel 

való foglalkozás már kiskor-
ban elkezdődik

•  Hogyan segítsünk gyerme-
künknek megismerkedni a 
pénzzel

Szükséges eszközök: 
 Post-itek vagy üres papír -
lapok (pár lap részt vevőn-
ként)

 Flipchart lap „Pozitív” és 
„Negatív” fejlécekkel

 Flipchart papírok (csopor-
tonként 1db)

 Filctollak
 Flipchart lap pénzzel kap-
csolatos állításokkal

 Két vagy három nemzeti 
érme 

 Üres papírlapok
 Színes ceruzák

Időtartam:
 45 perc
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3.  A résztvevők, egyszerű, mókás játékokat is csinálhatnak otthon a gyerekeikkel, 
hogy elősegítsék a tanulást. Íme néhány példa azokra a feladatokra, amelyeket 
a szülők a gyerekeikkel együtt hajthatnak végre. Ha van rá elég idő, mindegyi-
ket bemutathatjuk a résztvevőknek, máskülönben csak válasszunk ki egyet. 

• A pénz felfedezése: Ültessük le körbe a résztvevőket és adjunk 
valakinek néhány érmét. Kérjük meg a résztvevőket, hogy adják körbe 
az érméket és írják azokat körül: Milyen színűek? Melyik nagyobb? 
Melyik kisebb? Melyik értékesebb? Milyen kép van rajta? Magyarázzuk 
el, hogy ezt otthon is el fogják ismételni a gyermekeikkel, az értékre, 
színre, súlyra stb. összpontosítva. 

• Saját érméink elkészítése: Adjunk minden résztvevőnek egy érmét, 
egy darab papírt és egy színes ceruzát. Kérjük meg őket, hogy helyez
zék a papírt az érme fölé és finoman dörzsöljék a színest a papíron. Így 
egy lenyomat készíthető az érméről. Otthon bátoríthatják a gyerekeket, 
hogy ők is készítsenek hasonló módon érméket, és használják azokat 
szerepjátékaikhoz.  

7. Feladat KEREK ÉS FÉNYLŐ, MI AZ?
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FONTOS TUDNI, HOGY…
• Amikor kint vagyunk gyermekeinkkel, körültekintőnek kell lennünk a biztonsági 

kérdések kapcsán. Például az erdőben vagy egy tavacska közelében fon tos, 
hogy észben tartsunk néhány biztonsági szabályt. Így óvakodjunk azoktól  
a növények től, amelyek szúrhatnak vagy mérgezőek lehetnek. Ne felejtsük el 
megjegyezni, mit szedhetnek fel a gyerekek és mihez nem érhet nek. 

• Tanítsunk kevesebbet, osszunk meg minél többet! A természet egy lehetősé-
gekkel teli tanulási környezet, ami nem igényel nagyon sok magyarázatot. 
Ahhoz, hogy biztosítsuk a gyermek önálló tanulását, hagyjuk, hogy egyedül 
fedezze fel a természetet, biztosítva, hogy mindeközben biztonságban legyen.  

• A hatékony természetbeli játék és felfedezés egy olyan területet igényel, ami 
„vad és felderítetlen” a gyermek szemében. Egy csendes sarok a parkban már 
elég vad, amikor nincs túl sok ember és figyelemelterelő dolog a közelben. 
Ugyanúgy fontos, hogy hagyjuk a gyermeket minden érzékszervével felfedezni 
dolgokat: ásni, mászni, szagokat érezni, gyűjtögetni, és bújócskázni. Nem 
számít, mekkora a terület, jobban számít, hogy legyen szabad!

• Engedjük, hogy a játékot a gyermek irányítsa: adjunk neki szabadságot minél 
kevesebb szabállyal és irányítással. Egy gyermek felfedezését közvetlenül a 
gyermeknek kell elkezdeni és neki is kell irányítania. 

• Használjunk nyitott kérdéseket a további felfedezés elősegítéséhez, amikor 
csak szükséges.

• Lejjebb találunk néhány példát olyan feladatokra, amikkel felfedezhetjük a ter-
mészet kincseit, családként, közösen végrehajtva ezeket. Sok más lehe tő ség 
is elérhető, csak a házból való kilépéstől függ! 

• Néha nehéz lehet megoldani, hogy kimenjünk a természetbe. Ebben az eset-
ben jó alternatíva lehet, ha megtöltjük a házat a természet adta kincsekkel és 
hagyjuk, hogy a gyerekek játsszanak velük. Kéreg, fa, falevelek, virágok, nö-
vé nyek, kövek és madártollak nagyszerű felfedezésre való anyagok lehetnek. 
Helyezzük el őket úgy, hogy a gyerekek könnyen és rendszeresen elérhessék. 

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy csukják be szemüket, majd kérjük meg őket, 

hogy idézzék fel: Mik a kedvenc emlékeitek a gyerekkori játékokról?  
Adjunk nekik egy kis időt, hogy végiggondolják, majd kérjük meg őket, hogy 
nyissák ki szemüket és osszák meg történeteiket. Kérjük meg a résztvevőket, 
hogy idézzék fel a környezetet: Napfényes nap volt? Hol voltatok? A házban 
vagy a szabadban voltatok? Valószínű, hogy lesz néhány történet, ahol a 
természet központi szerepet tölt be, de ez lesz nem lesz feltétlenül így néhány 
olyan környezet esetében, ahol a szabadban való játék nagyobb kihívást 

jelen  tett. Ebben az esetben ők azt meséljék el, hogy milyen volt számukra egy 
külön leges és mókás gyermekkori nap. 

2.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy meséljék el a szabadtéri játék gyermekkoruk-
ban betöltött szerepét: Miért élveztétek a szabadtéri játékokat? Mit értékel-
tetek a természettel kapcsolatban? 

3.  Most gondolkodjunk el a gyerekekről: Gyermekeitek ugyanígy játszanak?  
A szabadtér mennyire fontos számukra? Magyarázzuk el, hogy a szabadban 
való játék hatásos eszköz arra, hogy segítsünk a gyerekeknek a természet 
kincseiről tanulni és értékelni a természetet.  

VISSZAJELZÉSEK:
Ezt a feladatot egy olyan helyen lenne ideális elvégezni, ahol van néhány fa. Sé-
táljunk el együtt a parkba és találjunk egy helyet növényekkel és fákkal. Ha nincs 
lehetőség kimenni a szabadba, hozzunk különböző fajta kérgeket és hagyjuk, 
hogy a résztvevők felfedezzék azokat az érzékszerveikkel. Majd előreugorhatunk 
a 7. ponthoz. 
1.  Fedezzük fel együtt a természetet. A résztvevők alakítsanak párokat és magya-

rázzuk el, hogy az egyikük lesz a vezető, másikuk a felfedező. Adjunk minden 
párnak egy ruhadarabot és kérjük meg a vezetőket, hogy kössék be a párjuk 
szemét. 

2.  Miután végeztek, kérjük meg az irányítókat, hogy vezessék oda a bekötött 
szemű párjukat egy fához. Bizonyosodjunk meg arról, hogy lassan sétálnak,  
a válluknál fogva vezetve partnerüket. Ha a testi kontaktus egy érzékeny  
té ma a kultúránkban, biztosítsuk, hogy azonos nemű párok dolgoznak együtt. 

3.  Miután minden pár odaért a fához, bátorítsuk a bekötött szemű résztvevőket, 
hogy érzékszerveik segítségével fedezzék fel a fát: Meg tudjátok ölelni? 
Mi lyen illata van a kéregnek? Dörzsöljétek kezeiteket vagy az arcotokat a 
kéreghez és érezzétek annak szerkezetét. Érzitek az ágakat? No és a gyöke-
reket? Találtok kis élő növényeket a fa körül? 

4.  Most kérjük meg az irányítókat, hogy vezessék vissza párjaikat a körbe egy 
másik úton keresztül. Hagyjuk, hogy a résztvevők levegyék szemkötőiket és 
kérdezzük meg, melyik fával „találkoztak”. Mutassunk rá, hogy min degyik fá-
nak nagyon egyedi és különleges jellemzői vannak. 

5.  Hagyjuk, hogy a résztvevők megismételjék a feladatot, ezúttal cseréljenek sze-
re peket. 

6.  Miután végeztek, ültessük le körben a résztvevőket és vizsgáljuk meg újra a ter-
mészettel kapcsolatos érzelmeinket: Milyen érzés a szabadban lenni? Mi az 
a dolog, amit szerettek a természettel kapcsolatban? Mi az, amit nem sze-
rettek? Szerintetek fontos időt tölteni a gyerekekkel a szabadban? Miért? 
Miért gondoljátok, hogy fontos tanítani gyermekeinket a természetről?

Mire összpontosítunk: 
•  Hogyan becsüljük meg és 

értékeljük a természetet és  
a természetes környezetet

•  Ismerkedés a természeti kin - 
csekkel és a gyerekek segít-
ése, hogy többet tanul janak 
róluk

•  Felfedezni, hogy miért fonto-
sak számunkra a természeti 
kincsek

Szükséges eszközök: 
 Ruhadarabok, amiket 
szem kötőként haszná l ha-
tunk (két részt vevőn ként 
1db)

Időtartam:
 75 perc, ha szabadtéren 
hajtjuk végre

 30 perc ha a teremben 
hajtjuk végre

8. Feladat A MI VILÁGUNK, A MI KINCSEINK
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7.  Irányítsuk a résztvevőket, hogy felismerjék a természet kincseinek fontosságát. 
Ma a fákra fogunk összpontosítani: Mire használjuk a fákat mindennapi éle-
tünk során? Milyen más természeti kincseket ismerünk? Hogy használjuk 
őket? Miért fontosak? Bátorítsuk a résztvevőket, hogy nézzenek körül, és 
azonosítsanak minden természeti kincset, amire szükségünk van vagy amitől 
függünk a mindennapokban.  

GYEREKEINKKEL:
Ha lehetséges, a szabadban hajtsuk végre a feladat ezen részét.
1.  Magyarázzuk el a szülőknek, hogy a fenti feladat a gyerekekkel is végrehajt-

ható annak érdekében, hogy megengedjük a gyerekeknek, hogy felfedezzék a 
fákat és más természeti kincseket. Ne feledjük hangsúlyozni a nyitott kérdések 
használatát, hogy elősegíthessük a gyerekek felfedezését és gondolkodását. 
Magyarázzuk el, hogy sok módon tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy meg-
ismerkedjenek a természettel, és elkezdjék értékelni annak fontosságát. Íme 
néhány példa. Próbáljuk ki ezeket a résztvevőkkel, így megismertethetjük őket  
a feladatokkal. 

A szabadban végrehajtható feladatok:
• Kicsi és nagy: Kérjük meg a résztvevőket, hogy nézzenek körül, és 

azo nosítsák a legkisebb dolgot, amit találnak, vagy mutassanak rá a 
legnagyobb dologra, amit látnak. Bátorítsuk őket, hogy írják körül annyi 
részlettel, amennyivel csak tudják, minden érzékszervük használatával: 
Hogy néz ki? Milyen az illata? Milyen tapintású?

• Élő dolgok keresése: Fedezzük fel a körülöttünk levő természetet, és 
azonosítsunk mindent, ami élő. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy fordít
sák fel a kavicsokat és köveket rovarok, giliszták és más élő dolgok után 
kutatva.

• A hallgatózás játék: Kérjük meg a résztvevőket, hogy találjanak egy 
helyet a természetben, ahol sok stimuláló hang található: folydogáló 
víz, madarak, szél stb. Kérjük meg őket, hogy csukják be a szemüket, 
maradjanak pár percig csendben, és hallgassák a hangokat, majd 
kérjük meg őket, hogy írják körül, mit hallottak. Ugyanezt a feladatot 
meg csi nálhatjuk a szaglással és „érzésekkel” is. 

A benti környezetben végrehajtható feladatok:
• A természetes dolgok felfedezése: Javasoljuk a szülőknek, hogy 

gyűjthetnek különböző természetes dolgokat (kövek, falevelek, virágok, 
kagylók, kéreg, magok stb.), amiket aztán különböző feladatokhoz fel is 
használhatnak. Például bátorítsuk a gyerekeket, hogy használják érzék
szerveiket a dolgok felfedezéséhez: Hogy néznek ki, milyen tapintásúak, 

milyen ízűek, milyen a hangjuk és az illatuk? Mire használják őket és kik 
vagy mik használják azokat? Mi mit tudunk csinálni velük? 

• Természeti kincsek: Mutassunk egy darab kérget vagy fadarabot a 
résztvevőknek, és kérjük meg őket, hogy érzékszerveik segítségével 
fedezzék fel. Magyarázzuk el, hogy ugyanezt megtehetik gyermekeikkel 
is. Biztassuk őket, hogy sétáljanak körbe a házban gyermekeikkel, és 
közösen azonosítsanak mindenféle dolgot, ami fából készül. Hagyjuk, 
hogy a gyerekek különböző dolgokat fedezzenek fel, és magyarázzuk 
el nekik, hogy szükségünk van a természeti kincsekre a mindennapi 
életünk során. Egy másik alkalommal fedezzük fel a vizet, következő 
természeti jelenségként, ezzel a kérdéssel: Mik azok a dolgok amikhez 
vízre van szükségünk?  

8. Feladat A MI VILÁGUNK, A MI KINCSEINK
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9. Feladat MIRE VAN SZÜKSÉGEM ÉS MIRE VÁGYOM

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A szükségletek és vágyak közti különbség megértése segít a gyerekeknek és 

felnőtteknek fenntartható és etikus döntéseket hozni a pénzzel és más erő for-
rásokkal kapcsolatban. 

• A pénzt szükségletekre és vágyakra is költhetjük, de fontos különbséget tenni 
a kettő között, hogy segítsünk nekik tervezni és rangsorolni. Nem szabad 
min den erőforrásunkat a vágyakra költeni és semmit nem hagyni arra, hogy 
kielé gítsük szükségleteinket!

• Még egyszer: mi vagyunk a példaképek a gyermekeink számára. Amikor gyer-
mekünk hisztizik, mert meg szeretne venni valamit, gondolkodjunk el visel-
kedésünkön, mielőtt beadjuk a derekunkat. Hogy költjük el mi a pén zün ket? 
Gyakran költjük pénzünket vágyakra? Beszélgessünk gyerme künk kel, hogy 
döntünk arról, mit veszünk meg és miért, hogy segítsünk neki megérteni a 
szük ségletek és vágyak fogalmát. 

• A szükségletek olyan dolgok, amelyek elengedhetetlenek a túléléshez. Néhá-
nyuk általánosan érvényes lehet (étel, szállás, víz, levegő), míg a többi dolog 
esetleg attól függ, hol élünk és mivel foglalkozunk stb. Például, a meleg ruha 
lehet egy vágy néhány országban, miközben ez szükséglet akkor, ha Skan-
di  náviában vagy Kanadában élünk. A szükségletek és vágyak idővel módo-
sulnak. 

• Ez a feladat szorosan kapcsolódik a 4. feladathoz: Mindannyiunknak vannak 
jogai (8. oldal)

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Emlékeztessük a résztvevőket a 4. feladatra: Mindannyiunknak vannak jogai, 

amelyben elkezdtük felfedezni a szükségletek és vágyak közti különbségeket. 
Kérjük meg őket, hogy idézzék fel a szükségletek és vágyak definícióját és 
em lítsenek mindegyikhez példákat. Magyarázzuk el, hogy ma erre a feladatra 
fogunk építeni, és még többet tanulunk a szükségletekről és vágyakról. 

2.  Rendezzük 3-5 fős csoportokba a résztvevőket és adjunk egy-egy filctollat és 
egy flipchart lapot nekik. Kérjük meg a csoportokat, hogy függőlegesen osszák 
fel a lapot két részre. Most kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el 
gyerekkorukon: Milyen szükségleteitek voltak, amikor 5 évesek voltatok? 
És milyen vágyaitok voltak? Bátorítsuk őket, hogy beszélgessenek csoport-
ként és írják fel szükségleteiket a lap bal, vágyaikat pedig a lap jobb oldalára.

3.  Miután végeztek, bíztassuk a csoportokat, hogy prezentálják lapjaikat. Kezde-
ményezzünk beszélgetést: Szerintetek gyermekeitek szükségletei és vágyai 
megegyeznek ezzel? Mi tér el? Miért? Mi a helyzet a vágyaikkal? Szerin-

tetek minden gyermeknek ugyanazok a szükségletei és vágyai a világ 
minden részén? Miért?

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérdezzük meg a résztvevőket: Miért fontos megkülönböztetni a szükség-

leteket és vágyakat? Mikor kellett legutóbb döntenetek a között, amit  
csinálni kell és amit csinálni szerettetek volna? Ha szükséges, magyaráz zuk 
el, hogy a szükségletek és vágyak megkülönböztetésének képessége egyike 
azon fő készségeknek, amelyek segítenek nekünk ésszerű döntést hozni – nem  
csak a pénzt illetően, de az idővel és erőforrásokkal kapcsolatban is. 

2.  Gondolkozzunk el azon, hogy hozzuk meg napi döntéseinket. Kérjük meg a 
résztvevőket, hogy gondolkozzanak el egy napjukon, és azonosítsák döntései-
ket aszerint, hogy szükségleteken vagy vágyakon alapultak. Kérjük meg a 
részt vevőket, hogy egyesével mondjanak egy-egy példát.

GYEREKEINKKEL:
1.  Mondjuk el, hogy a legjobb alkalmak arra, hogy segítsünk a gyerekeknek a 

szükségleteiket és vágyaikat megkülönböztetni, a mindennapi együttműködé-
sek során adódnak. Például amikor együtt vásárolnak, vagy más mindennapi 
dolgot csinálnak együtt, amelyekben döntéseket kell hozni. Ilyenkor kérdéseket 
tehetnek fel, úgy mint: Szerinted ez szükséglet vagy vágy? Miért gondolod 
így?

2.  Néhány egyszerű feladat szintén segíthet a fogalom megerősítésében. Olyan 
feladatot csináljunk együtt, amit könnyen kipróbálhatunk otthon is a gyerme-
keinkkel, hogy bevezessük a szükségletek és vágyak fogalmát. 

3.  Mutassunk a terem egyik sarkára és mondjuk el, hogy az lesz a „szükségle- 
tek” sarok. Mutassunk a szemközti sarokra és mondjuk el, hogy az pedig a 
„vá gyak” sarok lesz. Meséljük el a résztvevőknek, hogy egyesével fel fogunk 
sorolni különböző dolgokat és a résztvevőknek az általuk megfelelőnek tartott 
sarokba kell sétálniuk. 

4.  Íme néhány azok közül, amiket említhetünk. Bátran alakítsuk a listát környeze-
tünkhöz:

Mire összpontosítunk: 
•  Megtanulni különbséget tenni 

a szükségletek és vágyak 
között

•  A szükségletek és vágyak 
fontosságának megértése 
azért, hogy jó döntéseket 
hozzunk az erőforrásokkal 
kapcsolatban (monetáris és 
egyéb)

•  Hogyan segítsünk a gyer e - 
kek nek megismerkedni a 
szükségletekkel és vágyakkal

Szükséges eszközök: 
 Filctollak
 Flipchart lapok

Nem kötelező:
 Régi magazinok, ragasztó, 
olló

Időtartam:
 40 perc

•  Gyümölcs
•  Cukorka vagy  
    édesség

•  Ház
•  Mobiltelefon 
•  Levegő

•  Iskola 
•  Könyvek
•  TV

•  Játszani
•  Aludni
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5.  Ahogy felsoroljuk ezeket a dolgokat, hagyjunk elegendő időt a résztvevőknek 
arra, hogy megtalálják helyüket, majd kérdezzük meg őket: Miért gondoljá-
tok úgy, hogy ez a dolog szükséglet vagy vágy? Szerintetek ez a világon 
mindenkinek szükséglet/vágy? Miért vagy miért nem? Mondjuk el, hogy 
a kisebb gyerekek számára a szülők helyettesíthetik a „szükségletek” szót a 
„dolgok, amikre igazán szükségem van, hogy éljek” kifejezésre és a „vágyak” 
szót a „dolgok, amikre vágyom, de tudok élni nélkülük” kifejezésre. 

6.  Ha még többet szeretnénk ezekkel kapcsolatban felfedezni, biztosítsunk újsá-
gokat, magazinokat és nagy méretű papírlapot a résztvevőknek. Kérjük meg 
őket, hogy függőlegesen osszák két részre a lapot és írják fel a „szükségletek” 
szót a lap egyik, a „vágyak” szót a lap másik oldalára. Most engedjük, hogy 
végignézzék a magazinokat és olyan dolgokat keressenek bennük, amiket 
szükségleteknek és vágyaknak gondolnak, vágják ki őket és ragasszák fel a 
kivágott képeket a lapra. 

7.  Magyarázzuk el, hogy a második feladat több szabadságot ad a gyerekeknek 
arra, hogy más opciókat is felfedezzenek, amelyek eltérhetnek attól, amit az 
előző feladatban kaptak tőlünk. Ezért ez a nagyobb gyerekek számára alkal-
masabb lehet. 

9. Feladat MIRE VAN SZÜKSÉGEM ÉS MIRE VÁGYOM
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10. Feladat A KIHÍVÁSOK LEGYŐZÉSE 

Mire összpontosítunk: 
•  Megtanulni, hogy mi a 

rugalmasság és miért fontos
•  Megérteni, hogyan segíthe-

tünk a gyerekeknek rugal-
mas ságot kialakítani

Szükséges eszközök: 
 Plakát „A gyermek rugal-
mas ságának hozzávalói” 
fejléccel (tartsuk elrejtve 
a plakátot a feladat végéig) 

 Flipchart
 Post-itek vagy üres papír-
lapok

 Tollak

Időtartam:
 45 perc

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A rugalmasság egy fontos életkészség. Ez az a készség, amellyel a minden-

napi frusztrációkat kezeljük, és amellyel megküzdünk a kihívást jelentő élet- 
 hel y  zetekkel. A mindennapi küzdelmek és kihívások erősebbé kell, hogy te  gye-
nek minket és tanítaniuk kell valamit számunkra. 

• Mindenki túl tud jutni a nehézségeken, de meg kell tanulnunk hogyan kell ezt 
csinálni. A rugalmasság nem olyan dolog, amivel születünk, de mások segít-
sé gével megtanulhatjuk. Belső erőre és külső támogatásra van szüksé günk a 
rugalmasság kialakításához. 

• A szülők a legfontosabb emberek abban, hogy segítsenek a gyerekeknek ru-
gal masságot kialakítani magukban. 

• Néhány a szükséges készségek és szemléletek közül ahhoz, hogy erőssé és 
rugalmassá váljunk: önuralom, visszajelzés és gondolkodás, önbizalom, fe le-
lős ségvállalás, függetlenség és optimista szemléletmód. 

• Mi más segít a rugalmasság kialakításában? A szoros és jelentőségteljes kö- 
 telékek a családdal és barátokkal, a tanulás, a körülöttünk levő valóság meg-
értése, az érzelmeink kifejezése, fizikai egészségünk megtartása és a hu mor 
használata elengedhetetlen elemei a tanulásnak annak érdekében, hogy szem-
benézzünk a kihívásokkal.  

• Ha még többet szeretnénk tanulni a rugalmasságról, nézzük meg ezt a két 
forrást, és látogassunk el a következő oldalakra:

http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/pdf/BSRC_
Resilience_English_fnl.pdf
http://bernardvanleer.org/files/ICTP_Preschool_Resilience_Manual_
English.pdf

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondoljanak egy kihívást jelentő szituációra, 

amivel szembesülniük kellett, és amit sikerült legyőzniük. 
2.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg történeteiket: Hogy éreztétek 

magatokat? Hogy győztétek le a kihívást? Hogy éreztétek magatokat, 
miután sikerült túljutni rajta? Kértetek segítséget? 

3.  Ma a rugalmasságra fogunk összpontosítani: Szerintetek mi a rugalmasság? 
Milyen készségekre van szükségünk ahhoz, hogy rugalmassá váljunk?

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Most gondolkodjunk el gyermekeinken és azon, hogy mi történik, amikor 

fruszt rációval és kihívásokkal szembesülnek. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy 
osszák meg gyermekeikkel kapcsolatos élményeiket és írják le válaszaikat  

a flipchart lapra. Kérjük meg a résztvevőket, hogy összpontosítsanak a gyere-
kek reakcióira, mint például hisztizés, szökés, elbújás, vagy feladás stb. 

2.  Most fordítsuk figyelmünket a saját viselkedésünkre: Általában mit csinálunk, 
amikor gyermekünk kezd frusztrálttá válni? Szerintetek miért segít ez 
a gyermeknek? Miért nem? Kinek van más gondolata? Magyarázzuk el, 
hogy teljesen normális, ha idegessé és frusztrálttá válunk! Másrészt viszont ez 
nagy befolyással van arra, ahogy, ahogy gyermekeink frusztrációját kezeljük. 
Például, kérdezzük meg a résztvevőket, mi történne, ha gyermekünk gyakran 
hisztizne, mert azt akarja, hogy segítsünk neki legyőzni a kihívásokat, amikkel 
szembesül. Mi történne, ha mindig beadnánk a derekunkat? Mi van akkor, 
ha sosem adnánk be? 

GYEREKEINKKEL:
1.  Emlékeztessük a résztvevőket, hogy a rugalmasság egy nagyon összetett 

élet  készség. Nincs egyetlen dolog, amivel segíthetnénk gyermekünknek ki-
fe jleszteni a rugalmasságot, de rövid, fókuszált interakciókkal látványosan 
segíthetünk. 

2.  Osszunk szét néhány post-itet vagy papírlapot és tollakat. Kérjük meg a részt-
vevőket, hogy képzeljék el, hogy gyermekük egy ideje egy feladattal küzd, mint 
például egy elveszett játék megtalálása. Bátran használjuk a példák bármelyi-
két, amely beillik a környezetünkbe. Mit tennétek, hogy segítsetek neki legyőz-
ni ezt a kihívást? Bátorítsuk őket, hogy gondoljanak különféle szempontokra:

• Milyen a hangszínünk?
• Mit mondunk neki? Írjunk le konkrét mondatokat. 
• Milyen a testbeszédünk? 

3.  Adjunk 10 percet a résztvevőknek a feladatra. Majd mutassuk meg nekik  
„A gyermek rugalmasságának hozzávalói” fejléccel ellátott táblázatot. Bátorít-
suk a résztvevőket, hogy olvassák el az állításokat és próbálják meg azokat 
elhelyezni a megfelelő oszlopokba. Ne aggódjunk, ha néhány oszlop üresen 
marad ez alkalommal. 

4.  Magyarázzuk el, hogy ezek a fő hozzávalói a gyermek rugalmasságának. Nem 
csak akkor kell ezekre összpontosítanunk, amikor gyermekünk kihívásokkal 
néz szembe, hanem rendszeresen oda kell figyelnünk. Így segíthetünk neki 
kiépíteni az erős alapokat.

5.  Kérdezzük meg a résztvevőket: Mi mást tehetünk, hogy segítsünk gyerme-
künknek rugalmas felnőtté válni? Bátorítsuk a résztvevőket, hogy fedezzék 
fel a címet és gyűjtsenek további javaslatokat. Ha szükséges, magyarázzuk 
el a címet. Íme néhány lehetséges válasz; bátran használjuk őket tippként, ha 
szükséges, vagy másoljuk le őket és osszuk ki segédletként, ha van rá mód. 

CSALÁDI ESZKÖZTÁR 21



Íme néhány példa a táblázat kitöltésére: 

KÜLSŐ SEGÍTSÉG BELSŐ ERŐ

Gondoskodó 
kapcsolatok Pozitív példakép Önuralom Gondolkodási  

készségek Magabiztosság Optimista  
szemléletmód Felelősségvállalás

Megölelem

Lágy hangon beszélek 
hozzá

Kerülöm a kiabálást

Kerülöm az idegeske-
dést

Azt mondom: „Mi 
történt? Mikor láttad 
utoljára a játékodat?”

Azt mondom: „Én 
legutóbb ott láttam, 
biztos vagyok benne, 
hogy nem szökött el. 
Megkeressük együtt?”

10. Feladat A KIHÍVÁSOK LEGYŐZÉSE 

CSALÁDI ESZKÖZTÁR 22



23

10. Feladat A KIHÍVÁSOK LEGYŐZÉSE  A gyermeki rugalmasság hozzávalói

GONDOSKODÓ KAPCSOLATOK 
KIALAKÍTÁSA: 
•  Mutassunk szeretetet és kötődést a gyerekek 

felé
•  Játsszunk gyakran a gyerekekkel
•  Hallgassuk érdeklődéssel a gyermekeinket
•  Bátorítsuk gyermekeinket, hogy fejezzék ki az 

érzelmeiket és beszéljenek róluk
•  Tanúsítsunk együttérzést
•  Szemkontaktus, összpontosítás a gyermekre

KÖVETENDŐ PÉLDÁNAK LENNI:
•  Mutassuk ki az érzelmeinket
•  Mutassunk megértést és együttérzést
•  Legyünk türelmesek
•  Vegyünk három mély lélegzetet, amikor stres  z-

szesek vagyunk, és/vagy csendben számoljunk 
el 10-ig

•  Használjunk humort
•  Maradjunk pozitívak
•  Gondoljuk át újra és elemezzük a szituációt
•  Próbáljuk meg, hogy ne legyünk lobba né konyak 

ÖNFEGYELEM ÉS ÖNSZABÁLYOZÁS 
KIALAKÍTÁSA: 
•  Használjunk mélylégzés technikákat, hogy 

segítsünk gyermekünknek megnyugodni
•  Segítsünk gyermekünknek elképzelni valami 

pozitívat, például a kedvenc játékát
•  Segítsünk gyermekünknek türelmesnek lenni 

azáltal, hogy megdicsérjük őket a várakozásért, 
vagy egyszerű rímeket találunk ki, hogy meg-
tanítsuk őket várni („Számoljunk el nyolcig, ha 
várnom kell is, gond nincs!” Ez egy jó példa.)

•  Erősítsük a kitartást akkor is, ha valami nehéz 
vagy frusztráló

•  Próbáljuk meg nem azonnal feladni hiszti esetén
•  Magyarázzuk el, hogy rendben van, ha erős 

érzelmeink vannak, de az nincs rendben, hogy 
másokat bántsunk

A GONDOLKODÁSI KÉSZSÉGEK 
KIALAKÍTÁSA: 
•  Beszéljük át a dolgokat a gyermekünkkel:  

Mi történt? Miért történt ez? Mit tehetünk?
•  Próbáljuk meg a helyükbe képzelni magunkat. 

Néhány dolog butának tűnhet számunkra, 
viszont azok nagyon fontosak lehetnek a gyer-
mekünk számára. Mutassunk őszinte megértést 
és próbáljunk meg közösen megoldásokat 
találni. 

•  Játsszuk a „Mi lenne, ha” című játékot az  
1. feladatból: Saját döntéseink (3. oldal)

A MAGABIZTOSSÁG KIÉPÍTÉSE: 
•  Bátorítsuk a gyerekeket, hogy ne adják fel a 

próbálkozást
•  Mutassuk meg, hogy a hibák rendben vannak!
•  Adjunk a gyermekünknek rengeteg szabad játék-

időt. Az új játékok segíthetnek nekik bizalmat 
építeni, és tanulni az élményekből

•  Hagyjuk, hogy gyermekünk egyszerű döntéseket 
hozzon. Lásd 1. feladat: Saját döntéseink  
(3. oldal) 

•  Tanítsunk gyermekünknek alternatív módokat  
a problémák megoldására

A POZITÍV SZEMLÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA:
•  Mutassuk meg gyermekünknek a dolgok pozitív 

oldalát
•  Nevessünk együtt
•  Tekintsük értéknek a körülöttünk levő dolgokat;  

a természetet, az ételt, stb.  

O 

CSALÁDI ESZKÖZTÁR 23



11. Feladat ÚJRAFELHASZNÁLNI, CSÖKKENTENI, ÚJRAHASZNOSÍTANI

FONTOS TUDNI, HOGY…
• Az újrafelhasználás, a csökkentés és az újrahasznosítás az a három fő do-

log, amit tehetünk azért, hogy megvédjük a természetet és megőrizzük annak 
kincseit. Hasonló kifejezések, amik különböző jelentéssel bírnak. 

• Újrafelhasználás: Valamit el kell dobni (ha például nem javítható). Más dolgok 
felhasználhatóak újra, vagy felhasználhatók más célra.  

• Csökkentés: Amikor megpróbálunk kevesebbet vásárolni, vagy kevesebb 
szükségtelen dolgot fogyasztani, csökkentjük természeti erőforrás fogyasztá-
sunkat. Mind az újrafelhasználással, mind a csökkentéssel, kevesebb pénzt 
pazarolunk és kevesebb természeti erőforrást fogyasztunk, amiből új dolgokat 
állíthatunk elő.

• Újrahasznosítás: Ez a régi papír, üveg, műanyag, alumínium és más fém 
tárgyak összegyűjtésének és visszaalakításának folyamata, ami után ezekből 
az anyagokból ismét új dolgokat tudunk készíteni.  

• A természetes erőforrások korlátozottak. Óvatosan kell használnunk ezeket,  
ha azt akarjuk, hogy gyermekeink ugyanazt a gyönyörű termé sze tet élvezzék, 
ami nekünk van manapság.

• Elengedhetetlen, hogy gyermekünknek megtanítsuk, hogyan védje meg a kör-
nyezetet. Minél korábban beivódnak náluk a jó szokások, annál könnyebben 
építik be azokat a mindennapi életükbe felnőttként.

• Minden országnak eltérő szabályai vannak az újrahasznosítással kapcsolatban. 
Némely környezetben az erőforrások védelme a mindennapi szokások része, 
akár önkéntes alapon vagy kötelezettségként. Eközben más környezetben ez 
a fogalom esetleg kicsivel több magyarázatot igényel. A feladatban használt 
tartalmat és példákat az adott helyzethez alakíthatjuk. 

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Emlékeztessük a résztvevőket a 8. feladatra: A mi világunk és erőforrásaink 

(16. oldalon). Bátorítsuk a résztvevőket, hogy idézzék fel, mik a természeti 
erőforrások. Mindannyian fel tudunk idézni néhány példát azokra a dolgokra, 
amikhez szükségünk van a természeti erőforrásokra (víz az iváshoz, főzéshez, 
mosáshoz stb.)?

2.  Vonjuk be a résztvevőket egy beszélgetésbe: Mit jelent az, hogy az erőforrá-
sok korlátozottak? Mi történik, ha kifogyunk ezekből az erőforrásokból?

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak csoportokat. Adjunk a csoportok-

nak néhány post-itet vagy üres papírlapokat. Kérjük meg a résztvevőket, hogy 
vitassák meg a következő kérdéseket: Mik azok a dolgok, amikre szüksé-
günk van otthon vagy a mindennapi életünk során ahhoz, hogy megtaka-

Mire összpontosítunk: 
•  Miért fontos az erőforrások 

védelme
•  Hogyan védjük meg az erő-

forrásokat és vigyázzunk  
a természetre

•  Hogyan bátorítsuk gyerme-
keinket, hogy felelősséget 
vállaljanak és vigyázzanak  
a környezetre

Szükséges eszközök: 
 Post-itek vagy üres papír-
lapok

 Csökkenteni – újrafelhasz-
nálni – újrahasznosítani 
fejléccel ellátott plakát

 Négy kartondoboz
 Színes ceruzák vagy szí-
nes tollak

 Újságpapírok vagy régi 
ma gazinok

 Olló
 Ragasztó

Időtartam:
 60 perc

rítsuk az erőforrásokat és vigyázzunk a környezetre? Néhány környezetben 
szükség lehet arra, hogy a kérdést módosítsuk („mindenre, amit tehetünk”-re). 
Ha szükséges, javasoljunk néhány tippet, úgyis mint az esővíz gyűjtése, a sze-
mét szétválogatása külön tárolókba stb.

2.  Adjunk minden csoportnak öt percet a kérdések megbeszélésére, és írják le 
válaszaikat a post-itokra vagy a papírlapokra. Minden papírnak csak egy javas-
latot kell tartalmaznia.

3.  Most mutassuk meg nekik az „Újrafelhasználás – csökkentés – újrahaszno-
sítás” plakátot és kérjük meg a résztvevőket, hogy tegyék válaszaikat a meg-
felelő oszlopba. A plakátnak hasonlóan kell kinéznie: 

ÚJRAFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Esővíz gyűjtése  
a növényeknek 

A szemét szétválogatása 
különböző tárolókba

4.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy magyarázzák el, mit jelent a három kategória. 
Ha valamelyik kategória üres marad, kérjük meg a résztvevőket, hogy mondja-
nak példákat arra a kategóriára. 

GYEREKEINKKEL:
1.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, miért fontos tanítani  

a gyerekeket arról, hogy milyen módokon tudjuk megtakarítani az erőforrásokat. 
2.  Mondjuk el, hogy éppúgy, ahogy sok módon vigyázhatunk a természetre és 

az erőforrásokra, ugyanígy sok módon bevonhatjuk gyermekeinket is. Milyen 
dolgokat tudunk tanítani a gyerekeknek az erőforrások megtakarításáról? Kér-
jük meg a résztvevőket, hogy osszanak meg néhány javaslatot. Mutassunk rá, 
hogy a gyerekekkel való beszélgetés és megbeszélése annak, mely minden-
napi szokásaink vannak hatással a bolygóra, egy egyszerű módja annak, hogy 
segítsünk nekik tisztelni a természetet. 

3.  Néhány gyakorlati feladat megerősítheti a fogalmakat. Most két olyan feladatot 
fogunk végrehajtani, amiket otthon is elvégezhetünk a gyermekeinkkel. 

• A szemét kísérletünk: Ahhoz, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, 
miért fontos különválogatni a műanyagot az organikus szeméttől, és 
mit jelent az újrahasznosítás, kipróbálhatunk egy egyszerű kísérletet 
a gyermekeinkkel. Mivel ez a feladat több napig is eltarthat, nem tud
juk elvégezni a feladat első részét a résztvevőkkel – csak azt tudjuk 
elmondani, mit csináljanak otthon.

CSALÁDI ESZKÖZTÁR 24



11. Feladat ÚJRAFELHASZNÁLNI, CSÖKKENTENI, ÚJRAHASZNOSÍTANI

• Ahhoz, hogy előkészítsük a kísérletet otthon, a szülőknek azzal kell kez  
deniük, hogy némi földet tesznek egy dobozba három dologgal együtt: 
egy darab banánhéj (vagy bármilyen kis darab zöldhulladék), egy darab 
újságpapír és egy darab műanyag. Magyarázzuk el, hogy ezt mi most 
nem hajtjuk végre, mivel ennek egy hosszútávú kísérletnek kell lennie. 
Itt mi most csak azokra a kérdésekre fogunk fókuszálni, amelyek a 
szü lőknek ahhoz kellenek, hogy felkeltsék a gyerekek kíváncsiságát, 
valamint támogassák felfedezésüket és tanulásukat.  

• Javasoljuk a résztvevőknek, hogy engedjék, hogy gyermekük néhány 
napon ként lerajzolja, amit megfigyelt a dobozban. Ez egy hatásos 
módja annak, hogy támogassuk a megfigyelést és a tanulást.

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy meséljék el, mi történhet a három 
dologgal egy nap, két nap és egy hét után: Szerintetek mi fog történni? 
Miért? Mit jelent, ha a műanyag ugyanolyan marad egy hétig? Szerin
te tek mi történik egy hónap után? No és egy év után? Adjunk egy 
rö vid magyarázatot arról, miért fontos az újrahasznosítás és beszéljünk 
a műanyag környezeti veszélyeiről. Mondjuk el nekik, miért nem csak 
újra hasznosítani fontos, hanem a műanyag használatának csökkentése 
is az. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy végezzék el ugyanezt otthon a 
gyerekeikkel is.  

• A megfelelő szemetes táplálása: Ez egy másik egyszerű feladat, 
amit otthon is végrehajthatunk. Ez a feladat segíteni fog a gyerekeknek 
felelősségteljesebbnek lenni és segíteni otthon, valamint megtanulják, 
hogy hasznosítsák újra a különböző dolgokat. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak négy csoportot. Több 
vagy kevesebb csoport is lehet, az országunkban használatos újra hasz
nosítási szabályoktól függően. 

• Adjunk minden csoportnak egy kartondobozt, néhány újságpapírt, 
ma  gazint és ragasztót. Magyarázzuk el, hogy az egyik csoport egy 
dobozt fog készíteni a papírgyűjtésre és újrahasznosításra, egy má sik 
csoport ugyanezt fogja tenni az üvegeknek, a harmadik cso port a 
zöld hulladéknak, és a negyedik a műanyag számára. Ha az orszá gunk
ban eltérő szabályok vannak az újrahasznosításra, mó do sít suk aszerint 
a csoportokat. Adjunk a csoportoknak 10 percet, hogy kidíszítsék a 
dobozaikat. 

• Miután kidíszítették dobozaikat, kérjük meg őket, hogy keressenek 
és vágjanak ki képeket a kapott magazinokból, amik passzolnának a 
dobozukba. 

• Javasoljuk, hogy próbálják ki ugyanezt a feladatot otthon gyermekeik
kel. Az, hogy megengedjük a gyerekeknek, hogy kidíszítsék a dobo zo
kat, segít növelni felelősségtudatukat. A nagyobb gyerekek kezdhetik 
azzal, hogy a kivágott papírdarabok segítségével megismerkednek az 
újrahasznosítás rendszerével. Jelöljünk ki egyegy dobozt a családtagok 
számára, akik aztán felelősek lesznek egy hétig vagy hónapig azért, 
hogy össze gyűjt  sék a háztartási szemetet, hogy „táplálják” a számukra 
kijelölt szeme test. Javasoljuk, hogy a családtagok hetente vagy ha-
vonta cserélges sék a szemeteseket. 

• Emlékeztessük a résztvevőket, hogy legyenek óvatosak és kerüljék, 
hogy a gyerekek kezeljék az üveget, fémet vagy bármilyen veszélyes 
szemetet. A kisebb gyerekek számára a papírok és műanyagok a leg-
könnyebb és legbiztonságosabb kezelendő anyagok. A többi anyagot 
csak felnőtt felügyelettel használják.Ideális esetben a zöldhulladék 
tárolója műanyagból van.  
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12. Feladat MEGYÜNK A PIACRA

FONTOS TUDNI, HOGY…
• Legalább egyszer már biztosan mindannyian játszottunk „piacosat”. A játék 

során a fizetés, és amikor adjuk-vesszük a dolgokat, nem csak abban segít a 
gyerekeknek, hogy megismerkedjenek a pénzzel és azzal, hogyan használják 
azt, hanem fejleszti az elemzőkészségüket, a szociális interakcióikat és a tár-
gyalási készségüket (már alapszinten is). 

• Amikor „piacosat játszunk” a gyerekekkel, akkor elkezdik megérteni azt is, 
hogy az erőforrások korlátozottak. Nem vehetünk meg mindent, amit akarunk, 
döntéseket kell hoznunk és terveznünk kell. 

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el gyermekkori pénzzel kap - 

csolatos élményeiken: Emlékeztek az első alkalomra, amikor pénzt hasz-
náltatok, hogy vegyetek valamit? Mit vettetek? Milyen érzés volt? 

2.  Kérdezzük meg, hogy valaki játszott-e valaha „piacosat” a gyermekkorában 
otthon vagy az óvodában: Mire emlékeztek ezzel kapcsolatban? Mi tetszett 
benne?

3.  Hasznos a gyermekeket a vásárlásról és az eladásról tanítani? Miért gon-
doljátok így? 

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Mondjuk el a résztvevőknek, hogy együtt fogunk „piacosat” játszani. Bizto sít-

suk őket arról, hogy még ha egyszerűnek is tűnik a játék, rengeteget tanulhat-
nak belőle. Kérjük meg a résztvevőket, hogy legyenek spontánok, ameny-
nyire csak lehet, és figyeljék meg a mi szerepünket, miközben végrehajtják a 
feladatot.  

2.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 főből álló csoportokat. Mu-
tassuk meg nekik a kellékeket és díszítő anyagokat, és kérjük meg őket, hogy 
szervezzenek meg egy standot, hogy eladhassanak dolgokat. Választhatnak 
az általunk hozott dolgok közül is (vagy igazi tárgyak, vagy újságkivágások), 
kidíszíthetik azt, és dönthetnek a dolgok áráról is. Osszunk szét néhány papír 
érmét a csoportok között. 

3.  Adjunk 15 percet a résztvevőknek, hogy elkészüljenek, mielőtt belekezdenénk 
a piaci játékba. Bátorítsunk néhány résztvevőt, hogy sétáljanak körbe a stan-
dok között és használják a kapott papír érméket a dolgok megvásárlásához. 
Emlékeztessük őket, hogy valakinek mindig a standnál kell lennie, mivel pár 
percenként szerepeket cserélnek majd, így mindenki játszhat eladói és vásárlói 
szerepben egyaránt.  

4.  Amíg a résztvevők játszanak, sétáljunk körbe és tegyünk fel kérdéseket, 
de próbáljunk meg nem túlságosan beleavatkozni a játékba: Miért vetted 

Mire összpontosítunk: 
•  A gyerekek segítése, hogy 

megismerkedjenek a vásárlás 
és eladás alapdinamikájával

•  A gyerekek segítése megér-
teni a pénz használatát

•  A gyerekek segítése meg- 
ér teni, hogy a pénz egy kor- 
lá to zott erőforrás, így dön- 
tése ket kell hoznunk, mikor 
vásároljunk

Szükséges eszközök: 
 Természetes díszítőele- 
mek (falevelek, ágacskák, 
tollak, kéreg stb.) Lásd az 
Eszközök sarok részt  
a 19 7. oldalon

 Üres dobozok
 Ragasztószalag
 Színes ceruzák vagy tollak
 Ragasztó
 Papír érmék (készítsünk 
párat) 

 Különféle háztartási/isko - 
lai eszköz: serpenyő, játé- 
kok, poharak, könyvek stb.  
Ha ezekre nincs lehetőség,  
használjunk újságkivá gá-
sokat régi magazinokból

Időtartam:
 45 perc

meg ezt? Ez olyan dolog amire szükséged van, vagy amire vágytál? (Ne 
feledjük, rendben van, ha a pénzünket olyan dologra költjük, amire vágyunk!) 
Mennyi pénzed maradt? Mi történik, ha valami drágábbat szeretnél venni 
és nincs elég pénzed?

5.  Miután már 5-10 perce játsszuk a játékot, kérjük meg a résztvevőket, hogy 
gon dolkozzanak el a különböző szerepeken: Mit csinálnak az eladók, hogy 
magukhoz csalogassák a vásárlókat? Alkudozott valamelyik vásárló? 
Mindenki elégedett azzal, amit vett? Miért? Milyen készségek szüksége-
sek ahhoz, hogy jó eladó legyél? Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy 
jó vásárlói döntéseket hozz? Miért? Az általad vásárolt dolgok szükség-
letek vagy vágyak?

GYEREKEINKKEL: 
1.  Mondjuk el a résztvevőknek, hogy az előbb kipróbált játék egyszerűen végre-

hajtható a gyerekekkel is, az idősebb családtagok bevonásával. Ez a játék egy 
nagyszerű eszköz ahhoz, hogy felfedezzük az egyszerű piaci dinamikákat és 
megtanuljuk, mit jelent venni és eladni. Tegyük hozzá, hogy a játékot végrehajt-
hatjuk valódi pénz és valódi tárgyak használatával is. 

2.  Hívjuk fel a résztvevők figyelmét a mi szerepünkre a feladat során és az álta-
lunk feltett kérdések típusára. Magyarázzuk el, hogy az előbb mi azt a szerepet 
modelleztük, amelyet majd nekik kell betölteniük a gyerekekkel közös játék 
során. Vezessük végig őket: miket csináltunk a játék elejétől kezdődően? Mi 
volt a szerepem a piaci standok elkészítése közben? Mit csináltam? Ti mit 
csináltatok? Hangsúlyozzuk, hogy a szülőknek támogatniuk kell gyermekeik 
kreativitását, viszont a játékot a gyerekeknek kell irányítani. Javasoljuk, hogy 
gyűjthetnek közösen is anyagokat vagy biztosíthatnak anyagokat kreatív játék-
ra, de engedjék, hogy a gyerekek szabadon használhassák az anyagokat. 

3.  Most gondolkozzunk el az eladási és vásárlási szituációkon: Mit csináltam, 
miközben ti vásároltatok és eladtatok? Mennyire avatkoztam be a játék-
ba? Milyen kérdéseket tettem fel? 

4.  Magyarázzuk el, hogy a játékot más családtagokkal is, de kettesben is játsz-
hatják. Íme néhány javaslat azokra a kellékekre, amelyeket biztosíthatnak a 
gyerekek számára a piaci játékhoz. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy javasolja-
nak további kellékeket.

• Valódi érmék
• Zsebes kötény
• Jegyzetfüzetek és ceruzák a vásárlók számára, hogy bevásárlólistát 

készíthessenek
• Kistáskák és pénztárcák
• Régi nyugtakönyvek vagy formanyomtatványok, számlák
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• Dobozok elválasztólapokkal pénztárgépnek
• Doboz vagy papírzacskó a vásárláshoz
• Tiszta, üres ételtárolók
• Zöldségek és gyümölcsök
• Bolti címkék (csináljunk egyet közösen papírral és színes ceruzával)

5.  Mutassunk rá, hogy a gyerekek nagyra értékelik a játék megismétlését, így a 
piaci sarkot tárolhatjuk a ház bizonyos részében egy darabig. Engedjük játsza-
ni a gyerekeket, adjunk nekik szabadságot történetek kitalálására, és bátorít-
suk őket, hogy keressenek és adjanak hozzá új elemeket a piaci standhoz. 

12. Feladat MEGYÜNK A PIACRA

CSALÁDI ESZKÖZTÁR 27



13. Feladat SPÓROLNI, KÖLTENI, MEGOSZTANI

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A gyerekek segítése a megtakarítás, költekezés és megosztás gyakorlásában 

hozzájárul az alapvető tervezési és költségvetési készségek elsajátításához.
• Az itt javasolt megtakarítás, a költekezési és megosztási feladatok megerősítik 

azt a felismerést, hogy a pénz egy korlátozott erőforrás. Ahhoz, hogy pénzt 
tudjunk költeni valamire, félre kell tennünk, és várni amíg elég pénzünk lesz 
ahhoz, hogy meg tudjuk venni azt, amire vágyunk vagy szükségünk van. Szin-
tén fontos elmagyarázni, hogy mi a bank és hogy mire jó. 

• A megtakarításról, költekezésről és megosztásról való tanulás nemcsak azért 
fontos, hogy egészséges viselkedést alakítsunk ki a pénzzel kapcsolatban, 
hanem nagy hatással van arra is, ahogy általában az erőforrásokat kezeljük. 
A kevesebb erőforrás felhasználás és a kevesebb szemét termelés fontos as-
pektusai a megtakarításnak, költekezésnek és megosztásnak. 

• A megtakarítás, költekezés és megosztás megtanít minket kitűzni egy célt és 
dolgozni érte. Mindezek velejárója a kitartás, az önuralom, a határozottság és 
a rugalmasság. 

• A pénz, a költségvetés és a költségek nagyon magántermészetű témák. 
Érzé ke nyen álljunk a kérdésfeltevéshez; ha azt érezzük, hogy valaki egy kicsit 
vissza húzódó, biztosítsuk számára a diszkréciót. 

• Ez a feladat erősen kötődik a 7. feladathoz: Kerek és ragyogó; mi az?  
(a 15. oldalon)

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy soroljanak fel különböző módokat a pénz 

használatára: Mit csinálunk a pénzünkkel? Mire költjük a pénzünket?  
Miért? Mi a helyzet a megtakarítással? Félretesszük a pénzünket? Mire? 

2.  Kérdezzük meg a résztvevőket: Szerintetek miért fontos gyermekeink szá-
mára, hogy a megtakarításról, költekezésről és megosztásról tanuljanak? 

3.  Magyarázzuk el, hogy a megtakarítás, a költekezés és a megosztás olyan 
alapvető pénzügyi fogalmak és életkészségek, melyek segítik a gyerekeket, 
hogy megfontolt döntéseket hozzanak a pénzzel kapcsolatban. A pénz egy 
korlátozott erőforrás, így döntéseket kell hoznunk arról, hogyan használjuk. 
Hogy hozzuk meg a döntést arról, hogyan használjuk fel a pénzünket a 
mi családunkban? Milyen példát tudnánk említeni rossz példaként arra, 
ahogy a pénzt használjuk? Hogy kellene használnunk a pénzt ahhoz,  
hogy támogassuk családunkat? Esetleg szükség lenne arra, hogy változ-
tassunk azon, ahogy a pénzt használjuk? Mik lennének azok a változta-
tások? 

Mire összpontosítunk: 
•  A megtakarítás, költekezés és 

megosztás közti különbségek 
és ezek fontossága

•  A gyerekek segítése a megta - 
karítás, költekezés és meg- 
osztás gyakorlásában

Szükséges eszközök: 
 Kartondobozok (cipős- 
do bozok, vagy kisebb 
d obo zok, résztvevőnként 
1db) 

 Papírlapok
 Természetes díszítő anya-
gok (falevelek, ágacskák, 
tollak, kéreg stb.) Lásd  
az eszközök listáját a 
197. oldalon

 Üres dobozok
 Ragasztószalag
 Színesceruzák és tollak
 Ragasztó

Időtartam:
 45 perc

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Idézzük fel gyermekkori emlékeinket a megtakarítással, költekezéssel és meg-

osztással kapcsolatban. Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak  
el azon, hogyan használták gyerekként a pénzt. Kérdezzük meg őket: Emlé-
keztek az első dologra, amire pénzt költöttetek? Hány évesek voltatok? 
Hogyan éreztétek magatokat, miután megvettétek?

2.  Emlékeztessük a résztvevőket a 7. feladatra: Kerek és fénylő, mi az? (15.o.)
3.  Bátorítsuk őket, hogy idézzék fel gyermekkori élményeiket a pénzköltésről: 

Emlékeztek az első malacperselyetekre? Hány évesek voltatok? Mire 
gyűj   töttetek? 

4.  Most vezessük be a pénz megosztásának gondolatát: Emlékeztek az első 
alkalomra, amikor pénzt osztottatok meg valakivel? Vagy az első alkalom-
ra, amikor pénzt ajándékoztatok oda, hogy segítsetek valakinek? Vagy 
amikor arra költöttétek a pénzeteket, hogy ajándékot vegyetek valakinek? 
Hány évesek voltatok?

GYEREKEINKKEL: 
1.  Mutassunk három kartondobozt a résztvevőknek. Mondjuk el, hogy ezzel a 

három dobozzal, üveggel vagy tárolóval segíthetnek a gyerekeknek megis-
merkedni a megtakarítás, a költekezés és a megosztás fogalmával, és azokat 
gyakorolhatják együtt. Az egyik doboz annak a pénznek lesz, amit azonnal el 
akarunk költeni, a másik annak, amit félre szeretnénk tenni, és egy lesz annak, 
amit meg szeretnénk osztani (adományozni, ajándékot venni stb).

2.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 fős csoportokat. Adjunk min     - 
den csoportnak 3 dobozt és mutassuk meg nekik a díszítő anyagokat. Emlé -
kez  tessük a résztvevőket, hogy azáltal, hogy engedjük a gyerekeket kidí szíteni 
a dobozokat, erősebb felelősségtudatot fognak érezni. Kidíszíthetik a dobozo-
kat együtt a gyerekekkel kiegészítő tevékenységként. Bátorítsuk a csoporto-
kat, hogy díszítsék ki dobozaikat és tegyék rá a „megtakarítás”, „költekezés” 
és „megosztás” címkéket. 

3.  Öt perc után adjunk minden csoportnak három papírlapot és színes ceruzát 
vagy tollakat. Kérjük meg őket, hogy képzeljék magukat gyermekeik helyébe. 
Kérjük meg a csoportokat, hogy rajzoljanak le a három lapra egy-egy dol got, 
amire szeretnének pénzt félretenni , valamit, amire költeni szeretnék a pén zü-
ket, és a harmadik papírra azt, hogy milyen célra szeretnék megosztani pén-
züket – például adományozással, vagy ajándékvásárlással.  

4.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy prezentálják a rajzaikat és ragasszák fel őket 
a kartondobozaikra. Ez egy nagyszerű emlékeztető a pénz felhasználásáról 
szóló tervükhöz. 
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5.  Most magyarázzuk el, hogy mindenki hazavihet egy dobozt és megmutathatja 
azt a gyermekeinek. Majd bátorítsuk őket, hogy készítsék el újra a dobozo-
kat otthon. Minden alkalommal, amikor gyermekük kap egy érmét, akár a 
házi   munkáért vagy ajándékként, bátoríthatják gyermekeiket, hogy válasszák 
ki ők maguk, hova szeretnék tenni az érmét. Segíthetnek gyermekeiknek fel-
használni az elköltésre szánt pénzüket apróbb vásárlásokra, például cukorka 
vásárlásra. 

6.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel és döntsék  
el együtt, mit csináljanak a megosztásra szánt és a félretett pénzzel. A meg- 
 osz tásra szánt pénzt felhasználhatjuk arra, hogy egy jó ügy érdekében oda-
ajándékozzuk vagy odaadjuk valakinek, akinek szüksége van rá. A szülők 
beszélgethetnek a gyermekkel annak érdekében, hogy útmutatást adjanak a 
döntéshozatalban. Tegyük ugyanezt az elköltésre szánt pénzzel. Segítsünk  
a gyermeknek valóságos célkitűzést találni arra, mit szeretne vásárolni; ez azt 
jelenti, hogy a gyermeknek meg kell tudnia engedni magának azt egy pár héten 
belül vagy egy hónapon belül, máskülönben frusztrálttá válik. Együtt készít-
sünk három rajzot a három dologról, amire a gyermekük spórolni, költeni vagy 
megosztani fog. Ragasszuk rá őket a dobozokra: segítenek a gyerekeknek 
emlékezni a közösen megfogalmazott tervre. 
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14. Feladat KIS VÁLLALKOZÓK CSEPEREDNEK! 

FONTOS TUDNI, HOGY…
• A vállalkozás egy olyan projekt, amihez tervezésre, erőforrásokra és kész sé-

gekre van szükség, hogy kivitelezhető legyen. 
• A gyerekeket a vállalkozói készségek elsajátítása különböző életkészségek 

megszerzésében is segíti; önbizalom, határozottság, rugalmasság, kreativitás 
és kíváncsiság. Ezen felül megtanulnak jól tervezni, meghatározni a kocká za to-
kat és lelkessé válnak a tanulás és felfedezés kapcsán. A vállalkozói készségek 
gyakorlásával a gyerekeknek megtanulják, hogyan használják készségeiket 
és kreativitásukat az álmaik eléréséhez.. Ennek nagyon pozitív hatása van a 
magánéletükre is, mert azon túl, hogy kiépítenek maguknak egy üzletet, a vál-
lalkozói lét segít nekik függetlenné és a jövő újítóivá válni.  

• A javasolt feladatot elvégezhetjük a gyerekekkel három- és hatéves kor között.  
Nagyobb mértékű irányítás szükséges a kisebb gyerekek esetében. A szülők-
nek csupán két választási lehetőséget kell javasolniuk, és a gyerekekkel együtt 
kell végrehajtani a feladatot. 

• Előfordulhat, hogy negatív sztereotípiák köthetők a vállalkozói tevékenység- 
hez. Ha szükséges, a feladat bevezető részét használjuk arra, hogy a sztereo- 
  tí piákra fókuszálunk. 

A TÉMA BEVEZETÉSE:
1.  Ma a vállalkozói készségekre fogunk összpontosítani. Kérdezzük meg a részt-

vevőket: Mit jelent az, hogy vállalkozó? A ti országotokban az embereknek 
mi a véleménye a vállalkozókról? Milyen sztereotípiák köthetők a vállalko-
zókhoz? Miért gondolják így az emberek? 

VISSZAJELZÉSEK:
1.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 főből álló csoportokat. Adjunk 

minden csoportnak egy nagy méretű papírlapot és filctollakat. Kérjük meg 
őket, hogy rajzoljanak egy gyermek-alakot a lap közepére. Ezt követően kérjük 
meg őket, hogy határozzák meg minden tulajdonságát, úgyis mint nem, kor, 
család, érdeklődési körök, a városban vagy vidéki területen él-e stb. 

2.  Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolják végig azokat a készségeket, ame-
lyekre a gyermeknek szüksége van ahhoz, hogy sikeres legyen, mint vállal-
kozó, majd írják azokat a gyermek alakja köré. 

3.  Adjunk 15 percet a résztvevőknek, majd kérjük meg a csoportokat, hogy mu-
tassák be azokat. Jegyzeteld fel azokat a jellemzőket és készségeket, amelye-
ket a csoportok gyakran megemlítettek. 

Mire összpontosítunk: 
•  Mik azok a vállalkozói kész-

ségek
•  Segíteni a gyerekeknek 

füg  get lennek, kreatívnak és 
proak tívnak lenni

•  Segíteni a gyerekeknek létre-
hozni egy kis projektet és 
gyakorolni a pénz használatát

Szükséges eszközök: 
 Flipchart papírok
 Filctollak
 Irányító kérdéseket tartal-
mazó flipchart lap

Időtartam:
 60 perc

4.  Amikor minden csoport végzett, vonjuk be a résztvevőket egy beszélgetésbe: 
Szerintetek ezekre a készségekre csak az üzlet felépítéséhez és irányí-
tásához van szükségünk? Milyen más alkalmakkor lehet rájuk esetleg 
szükségünk? Az általatok említett készségek közül melyeket használjuk 
gyakran a saját életünkben? 

GYEREKEINKKEL:
1.  Most összpontosítsunk arra, hogyan vezessük be a gyerekek számára a vál-

lalkozói tevékenység fogalmát. Kérdezzük meg a résztvevőket: Szerveztetek 
valaha egy kisebb vásárt az udvarotokban vagy az utcátokban? Ha igen, 
mire emlékeztek, milyen élmény volt? Mit élveztetek benne? 

2.  Magyarázzuk el, hogy a gyerekek bevonása nagyon egyszerű vállalkozói tevé-
kenységekbe, segíthet nekik megszerezni az alapvető vállalkozói készségeket, 
mint a kreativitás, kezdeményezés, magabiztosság. Ez bátoríthatja a gyereke-
ket arra, hogy próbálják ki azokat a dolgokat, amik újnak és nehéznek tűnnek a 
számukra, valamint arra is, hogy bölcsen használják fel az erőforrásaikat. 

3.  Még egyszer rendezzük csoportokba a résztvevőket és adjunk minden cso-
portnak egy nagy méretű papírlapot és filctollakat. 

4.  Mondjuk el, hogy most afelé fogjuk irányítani őket, hogy hogy határozzanak 
meg egy követendő folyamatot, aminek során segítenek gyermekeiknek létre-
hozni egy kis vállalkozást. Emlékeztessük őket, hogy képzeljék magukat a 
gyerekek helyébe és gondolkozzanak el arról, hogy szerintük milyen válaszokat 
adhatnak kérdéseikre a gyerekek. Magyarázzuk el a szülőknek, hogy ugyanezt 
a folyamatot használ hatják a gyerekekkel is, hogy arról ötleteljenek, milyen 
vállalkozói tevékenysé get indítsanak el. A kisebb gyerekek esetében jobb, ha 
biztosítunk pár egyszerű lehetőséget, amelyek közül választhatnak minden 
lépésnél, ahelyett, hogy végtelen számú opciót biztosítanánk számukra. 

5.  Mutassuk meg a résztvevőknek a flipchart lapot a következő irányító kérdé-
sekkel: 

• Milyen vállalkozást kellene elindítanunk? 
• Mire van szükségünk az elindításhoz? 
• Mikor tudnánk elindítani? (A hét során, hétvégén, nemzeti ünnepen stb.)
• Mivel tudnánk vonzani az embereket? 
• Hol kellene felállítani a vállalkozásunkat? Miért ott? 
• Mi legyen az ára az általunk árult dolgoknak? 
• Hogyan kellene felhasználnunk a megkeresett pénzt? Félre kellene 

tennünk? El kellene költenünk? Meg kellene osztanunk? 
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14. Feladat KIS VÁLLALKOZÓK CSEPEREDNEK! 

6.  Adjunk minden csoportnak 30 percet, hogy elgondolkozzanak a kérdéseken és 
kigondolják azt, hogy milyen típusú vállalkozás létrehozásában tudnának segí-
teni a gyermekeiknek. Sétáljunk körbe az asztalok között, hogy segíthessünk a 
résztvevőknek elgondolkozni minden kérdésen. 

7.  Miután végeztek, mutassuk meg a résztvevőknek a flipchart lapot a következő 
elgondolkoztató kérdésekkel. Bátorítsuk őket, hogy gondolkozzanak el minden 
kérdésen.

• Szerintetek ez a feladat a gyermek életkorának megfelelő? 
• Szerintetek ezt könnyű létrehozni? 
• Milyen erőforrások szükségesek? 
• Valószerű ez a terv? 
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Ez a kiegészítő anyag 11 óvoda bevonásával, 160 óvodai Aflatot foglalkozás és szülői 
workshopok tapasztalatai alapján készült. Kiemelten öt óvoda vezetői és óvodapedagó-
gusai járultak hozzá tapasztalataikkal, szaktudásukkal, ötleteikkel, valamint az egyesület 
szakmai munkatársai támogatták a segédanyag elkészülését. 

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

Hogyan hívjuk meg a szülőket a foglalkozásokra?
Általános tapasztalatként fogalmazták meg az óvodapedagógusok azt, hogy sokszor 
nehéz a szülőket meghívni, megnyerni valamilyen témához, rávenni őket az együttműkö-
désre.
Összegyűjtöttük azokat a praktikákat, amiket alkalmazni lehet:

• Érdemes azokat a szülőket megszólítani, akik érdeklődők és aktívak szoktak lenni más tevé-
kenységekben is. Ha vannak olyan közös délutánok, amikor a szülők és gyerekeik együtt 
vannak az oviban; például valamilyen ünnepre készülve vagy kézműves foglalkozáson, elő-
adáson, azokat a nyitottabb szülőket célozzuk meg, akik ilyeneken részt vesznek, és szívesen 
elegyednek beszélgetésbe az óvónőkkel.

• Természetesen adódó alkalom a reggeli vagy nap végi személyes találkozás a szülővel.
• A másik ilyen lehetőség a szülői értekezlet.
• Fogadóórán személyesen is megszólíthatja a pedagógus a szülőket.
• Jó alkalom lehet még a szülők bevonására egy óvodai kirándulás a családokkal közösen.
• Sok óvoda nyit a szülők felé, keresi a kapcsolódási pontokat. Ezért egyre több óvoda peda gógus  

hoz létre zárt közösségi oldalt, ahol a közös ügyeket, tudnivalókat meg tudják osztani egymással  
az óvónők és a szülők. Természetes, hogy ott is meg lehet hívni, szólítani a szülőket.

• A hagyományos módszerek is működnek: faliújság, plakátok, szórólapok, az óvoda honlapja, 
kapcsolat tartás e-mail üzenetekkel.

• Érdemes a Tűzmanó figurát kihelyezni egy látható helyre, mert felkelti a figyelmet és a gyerekek 
hamar megszeretik. 

• Figyelemfelhívó, a szülők érdeklődését felkelti, ha a gyerekek rajzait, munkáit használjuk.
• Nagyon bevált az egyik oviban: falra tehető feladatlapok a szülőknek (lásd a kézikönyv végén  

a mellékletet a feladatlapokról, az 5 alaptémához kapcsolódóan).

Mik lehetnek a jelentkezés módjai?
Fontos, hogy a jelentkezésnek legyen valami írásos nyoma – ez mindkét félnek biztonsá-
got ad, segíti a szülői elköteleződést:

• Táblázatos formában feliratkozással jelentkezhetnek a szülők pl. a faliújságon, a csoportszoba 
ajtaján elhelyezett nyomtatványon (szülő neve, gyermek neve)

• E-mailben jelentkezhetnek a meghirdetett foglalkozásokra
• Mágneses táblán jelölhetik részvételi szándékukat saját nevük felhelyezésével

Mekkora legyen a csoportlétszám?
• Az a tapasztalat, hogy mikro csoportokban jobban tudnak együttműködni, kooperálni, fel-

oldódni, őszintén beszélgetni a felnőttek.
• Nem baj, ha kicsi a létszám – a minőség a fontos!
• Maximum 8-10 szülő részvétele javasolt.
• Ha többen jelentkeznek, indítsunk inkább két vagy több csoportot.

Javaslatok a foglalkozások időpontjára, időtartamára vonatkozóan
Itt szerepelnek azok a gyakorlati tanácsok, amik az eddig megvalósított foglalkozások 
alapján beváltak:

• Sokszor az a megfelelő időpont, amikor a gyermekek megőrzése még biztosított az intéz-
ményben.

• Az időtartam másfél óra.
•  Első alkalommal szerencsés felmérni az érdeklődők számát, és ennek megfelelően lehet 

tervezni.

Mire figyeljünk általában a foglalkozások alkalmával?
Ezek azok a szempontok, amik  segítenek minket  abban, hogy fókusz ban tartsuk a foglal-
kozások során a szülők megerősítését és változások generálását:

• A foglalkozásokon teremtsünk barátságos légkört és hangsúlyozzuk, hogy ez egy olyan talál-
kozó, ami egyenlő felek között valósul meg. Ezt a szemléletet támogatja az, ha a székeket 
körben rendezzük el, és ha lehet, elkerüljük, hogy a résztvevők asztalnál üljenek. Ha valamilyen 
segédanyagot fogunk használni, akkor azt a körön kívül, egy asztalon helyezzük el.

• Köszönjük meg a résztvevőknek, hogy eljöttek, és erősítsük meg őket abban, hogy jelenlétükkel 
és ezek alapján az otthoni játékos foglalkozásokkal segítik gyermekeik fejlődését, akik ezáltal 
felnőttként tudatos és felelősségvállaló állampolgárok lesznek.

• Adjunk teret az aktív tanulásnak: mondjuk el, hogy ezeken az alkalmakon elsősorban gyakorlati 
útmutatást fognak kapni a szülők ahhoz, hogy a gyermekeikkel miként tudnak foglalkozni, 
játszani az egyes témák alapján, és maguk is élményeket fognak szerezni.

•  Adjunk teret az aktív tanulásnak: mondjuk el, hogy ezeken az alkalmakon elsősorban gyakorlati 
útmutatást fognak kapni a szülők ahhoz, hogy a gyermekeikkel miként tudnak foglalkozni, ját-
szani az egyes témák alapján, és maguk is élményeket fognak szerezni.
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Hogyan beszélgessünk érzékeny témákról a szülőkkel?
A pénzzel kapcsolatban, a család vagy az érzések terén vannak olyan témák, amelyekre  
a szülők vagy mi magunk is érzékenyen reagálunk. Közösen áttekintettük azokat a mód-
szereket, amik segítenek átjutni azokon a nehézségeken, amik ebből fakadnak:

• Olvassuk el először is a Családi Eszköztár 2. oldalán a Kézikönyv használata részt!
• Fontos, hogy biztonságos légkört alakítsunk ki a foglalkozásokhoz.
•  A közösen kialakított csoportszabályok védik a résztvevőket. Ilyen szabály lehet az, hogy nem 

kell megosztani semmi olyan információt a többiekkel, amit valaki nem akar és alapszabály, 
hogy ami a csoporton elhangzik, az nem kerülhet ki a csoportból.

•  Ha az első1-2 alkalom után, az érdeklődést figyelembe véve, fix csoportot hozunk létre, akkor 
a résztvevők közötti kapcsolat szilárdabb lesz, növekszik a tagok bizalma egymás iránt. Ez egy 
ún. zárt csoport, külső tagok később már nem léphetnek be.

• Ahogy a képzés során, itt is mintát mutathatunk a magabiztosságunkkal, nyitottságunkkal, 
vállalhatjuk, hogy nem tudunk mindent, esetleg hibázunk. Ebből is tanulhatunk közösen.

Egyéb praktikus tanácsok a szülői tréning megtartásához
• Teával, harapnivalóval várjuk a szülőket.
•  A terem kialakításánál figyeljünk arra, hogy egyenrangú ülőhelyek legyenek, a csoportvezető is 

üljön a körben, a szülők közt.
• Legyen bemutatkozás pár szóban.
• Jó, ha a keresztneveinket fel tudjuk tűzni vagy ragasztani a ruházatunkra az első alkalmak során. 
• Kezdéskor a foglalkozás ideje alatt érvényes szabályokat beszéljük meg közösen – akár tablót is 

készíthetünk ezzel kapcsolatban, amit minden foglalkozás előtt kitehetünk. Ez a tabló bővíthető 
is a későbbiek során, ha valami újabb dolog merül fel.

• Amikor meghirdetjük az időpontot, írjunk pár soros gondolatébresztőt is hozzá!
• Több csatornán is invitáljuk a szülőket, közben figyeljünk arra, hogy tiszteletben tartsuk a 

személyes adatokat (pl. e-mailcímek, telefonszámok kiadása)!
•  Rendszeresen osszunk meg Aflatounos cikkeket, videókat a szülőközösség csoportjában, ha 

van ilyen – „Aflatounnal a világ körül”.
• Az alkalmak mindig legyenek interaktívak, játékosak, a témának megfelelően.
• Biztosítsunk megfelelő számú eszközt a résztvevőknek, ezeket előre el kell készíteni.
•  Érdemes lehet a jelentkezőkhöz alkalmazkodni a témaválasztásnál. Az összeszokott csapat 

lehet, hogy jelzi is majd, hogy miről szeretne hallani.
• A témaválasztást a véletlenre is bízhatjuk, pl. körcikk formában vannak feltüntetve a témák, és 

egy nyíllal lehet kipörgetni a következőt vagy van egy témadoboz, amiből kártyákat húzhatnak 
a résztvevők.
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GYAKORLATI TANÁCSOK ÉS TUDNIVALÓK AZ EGYES TÉMÁKHOZ 
Összeállítottunk egy lehetséges foglalkozás-sorozati tematikát, az óvodapedagógusok ál-
tal hozott tapasztalatok alapján. A táblázatból is látszik, hogy itt egy olyan együttműködés 
van az óvodapedagógusok és a szülők közt, ami havi egyszeri találkozást tartalmaz. Azon-
ban lehetnek ettől eltérő megoldások is, amikor választani lehet a felkínált témák közül.

A megvalósítás során érdemes először elolvasni a Családi Eszköztár megfelelő részeit,  
és a csoporthoz kialakítani, kiválogatni a feladatokat, érdemes kiválasztani a könyvből 
vagy innen a számunkra legmegfelelőbbeket. A választásnál figyelembe tudjuk venni  
a csoportunk összetételét, érdeklődését, mi az, amiben tájékozottak, és miben szorulnak 
fejlesztésre, milyen téma került elő az óvodai csoportban, vagy témahéten, stb. Eldönthet-
jük, hogy zárt vagy nyitott csoporttal dolgozunk-e, tehát hogy csatlakozhatnak-e később is 
szülők vagy a nagyobb bizalom érdekében a csoport zárt marad. Dönthetünk arról, hogy a 
tematika kötött lesz vagy hagyunk változtatási lehetőséget a felmerülő igényekre reagálva, 
vagy az érdeklődés fenntartása miatt a témaválasztásnál a véletlennek is adunk szerepet.

ALKAL- 
MAK FOGLALKOZÁSOK/TÉMÁK OLDALSZÁM  

A KÖNYVBEN 

 1. október Tájékoztató alkalom, miről lesz szó, PPT 
vetítés, stb., pl. egy szülői értekezleten  

2. november
1. feladat: Közös döntéshozatal

3-4, 6-7
3. feladat: Család

3. december
2. feladat: Érzelmek

5, 13-14
6. feladat: Különböző és egyedi

4. január

4. feladat: Mindannyiunknak vannak 
jogai

8-10, 19-20
9. feladat: Mire van szükségem és mire 
vágyom?

5. február
5. feladat: Barátaimmal közösen én

11-12, 13-14
6. Feladat: Különböző és egyedi

6. március

7. feladat: Kerek és fénylő, mi az?

15-16, 26-2912. feladat: Megyünk a piacra

13. feladat: Spórolni, költeni, 
megosztani

7. április
8. feladat: A mi világunk, a mi kincseink

17-18, 24-2511. feladat: Újra felhasználni, 
csökkenteni, újra hasznosítani

8. május
10. feladat: A kihívások legyőzése

21-23, 30-31
14. feladat: Kis vállalkozók cseperednek
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1. alkalom BEMUTATÓ ALKALOM

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
BEMUTATKOZÓ JÁTÉK: 

„Nevetős nevek” – Mondj egy jelzőt a neved kezdőbetűjével,  
pl.: Optimista Orsi (ezzel már egy oldott légkör alakul ki, megismerik 
egymást a résztvevők)

A PROGRAM ISMERTETÉSE:

PPT segítségével mutatjuk be a programot. Legyen nálunk az Aflatoun 
figura is, ismertessük meg a szülőkkel.

KULCSMONDATOK, AMIKET ÉRDEMES ELMONDANI  
A PROGRAM ISMERTETÉSÉNÉL: 

• Ez egy szociális és pénzügyi műveltséget együttesen fejlesztő módszer
• Fontos a gyermek és szülő együttműködése, melynek során egymástól 

tanulnak
• Könnyen kivitelezhető gyakorlatok vannak
• A feladatok önvizsgálatra késztetnek
• Nem csak tanulás, hanem készségfejlesztés, tehát „gyakorolni kell”, ezt 

szolgálja az otthoni játék

JAVASLATOK A MEGTARTÁS ELŐTT:
• Ismerjük meg alaposan az Aflatot programot
• Legyen hiteles a bemutatásunk, fontos az elhivatottság
• A bemutatás legyen átgondolt, jól felépített
• Jó, ha flottul megy a technikai eszközök kezelése – érdemes előtte 

egyszer legalább elpróbálni
• Tervezzünk elegendő időt a reflektálásokra is

JAVASLATOK A MEGTARTÁS SORÁN:
• Konkrét, érthető, lényegre törő, a szülői összetételnek megfelelő legyen  

a tájékoztatás.
• Fontos kiemelni az Aflatot lényegét a gyermeki személyiség fejlődésében.
• Tudatosítsuk a szülőkben, hogy miért van kiemelkedő jelentősége a 

közösségi, szociális és pénzügyi kompetenciák fejlesztésének, és miért 
nagyszerű lehetőség a szülők és gyermekek együtt gondolkodása, 
döntéshozatala a program során – és később a mindennapokban.

• „A személyiségünk varázsa!” –A téma iránti lelkesedés a pedagógus 
részéről mindig magával ragadó.

BESZÉLGETÉS TÉMÁI
• Kérdések, hozzászólások
• Bátorítsuk a szülőket kérdések feltevésére és hozzászólások tételére
• Meséljünk megvalósult konkrét példákat
• Az egyes témák bemutatásakor segítsük a későbbiekben is a családi 

élmények megosztását. Ez megerősítést ad, ösztönöz és motiváló.
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2. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

Feladatok a könyvből:
Közös döntéshozatal 3-4.old.
Család 6-7. old.

KÖZÖS DÖNTÉSHOZATAL
JÁTÉK: 

„Szerepválasztó” – Mindenki válasszon egy állatos kártyát a hozott 
kártyalapokból – indokolja meg, miért ezt választotta! Pl.: „én azért 
választottam a kakast, mert irányító típus vagyok és szeretem, ha én 
dönthetek a dolgaimról”.

BESZÉLGETÉS: 

Önálló döntések meghozatala, milyen fontos az önbizalmunknak, hogy 
mi választhattunk.

• Naponta hány döntést kell meghozni, melyek azok, amiket a gyerekek 
is meghozhatnának. Pl. mit vegyenek fel, merre menjünk az óvodába/
iskolába, mit reggelizzünk?

• A téma feldolgozását mélyebbről is indíthatjuk. Kérjük meg a részt vevő-
ket, hogy gondolják végig, hogy egyáltalán bevonják-e a gyerme keiket 
az egyes döntések meghozatalába. Mindenki gondolja végig, milyen 
döntéseket hoznak meg a gyerekek önállóan, a szülők a gyerekekkel 
közösen, vagy csak a szülők. Ki-ki indokolja a válaszát, beszéljük meg 
közösen a továbbiakat. Fontos, hogy a beszélgetés során senki se érezze 
magát hibásnak a nevelési módszereit illetően. Azt keressük közösen, 
hogy mi az, ami a gyermekünk javára válik. Ebből a közös tudásból 
mindenki annyit hasznosíthat, amennyit szeretne és amennyit képes.

• Egy másik beszélgetésindító módszer lehet az, ha a résztvevők kapnak 
egy kis lapot, amire felírják, hogy miért nehéz egy családi döntéshozatal 
(szülőnek, ill. gyerekekkel közösen), és ezt a kis lapot összehajtva 
bedobják egy ládikába. Mindenki kihúz egy papírkát a dobozból (a sajátját 
visszateszi) elolvassa, és képviseli az olvasott véleményt.

• Fontos, hogy a gyerekeink otthonról sok megerősítést kapjanak és enged-
jük őket önállósodni.

• Válasszunk ki számukra egyszerű feladatokat, amiket rájuk bízhatunk 
és amelyeknek ők lehetnek otthon a felelősei (postaláda ürítése, terítés, 
virágöntözés stb.)

KONKRÉT KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATOK:
• „Mi lenne, ha” játék játszása a gyerekekkel közösen – 3. oldal.
• Érdemes építeni a gyermekek fantáziájára, a feladatot színesíteni lehet 

pl. dramatikus játékok segítségével – a gyermekek által ismert mesét 
fejezzék be saját ötleteik szerint – többféle megoldás is lehetséges. 
Kisebbeknek (3 év) még vizuális jelképek segítségével, nagyobbaknak 
már nem.

4. oldal 4 ponthoz:
• Készíthetünk otthonra egy kis táblázatot, aminek a felső sorában az idő-

pontok vannak feltüntetve (pl. 7.20-at, 7.00-t, 6.30-at és 6.00-t mutat), az 
első oszlopban pedig a reggeli szokásos és választható tevékenységek 
vannak felsorolva: reggelizés, fogmosás, öltözés, játék, kutyasétáltatás, 
stb.

• Fontos, hogy a gyerek számára vonzó dolgok is legyenek benne, így lehet 
szabad a választása, hogy akár korábban keljen, ha pl. játszani is akar, 
vagy kivételesen reggel is meg akarja sétáltatni Bodrit.

CSALÁD
BESZÉLGETÉS:
A család témájának jó indítóbeszélgetése lehet az a feladat, ha meg-
kérjük a résztvevőket, hogy idézzenek fel olyan élményt, amikor meg-
hallgatták a gyermeküket és az nagyon kellemes volt a számukra, vagy 
amire emlékeznek gyerekkorukból, amikor őket hallgatta meg a szülő 
vagy valaki más egy számukra fontos történés kapcsán. Mi történt 
volna, ha ez elmarad?

Egy következő lehetőség, hogy felidézzük azokat a tanácsokat, amiket 
a szüleinktől kaptunk: mit gondolunk ezekről ma? Idejétmúlt vagy idő-
szerű tanácsok ezek?
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3. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

ÉRZELMEK
JÁTÉK: 

„Érzelem-kimutatás” – Mindenki húzzon egy érzelem kártyát, sorban 
mutassák be a résztvevők a rajta szereplő érzelmet, míg a többiek 
találják ki, milyen érzelem szerepelt a kártyán.

BESZÉLGETÉS: 

Fontos, hogy a gyerekek megismerjék az érzelmeket és ki tudják fejez-
ni, mit éreznek, hogyan érzik magukat.

• Rajzoltassuk le velük, hogy érzik magukat az adott napszakban.
• Képzeljék és meséljék el, hogy éreznék magukat, ha valamitől mások 

lennének, mint a társaik.
• Fontos, hogy mindenkivel egyenrangú félként, természetesen visel kedjünk-
• Segítsük a rászorulókat, és ezt ne éreztessük velük.

Javasoljuk, hogy a beszélgetéshez az alábbiakat gondoljuk végig, majd 
ezeket végigvehetjük a szülőkkel közösen is. 

• Kimutatjuk-e őszintén az érzelmeinket a gyerekeink előtt, amikor mérge-
sek, szomorúak, dühösek, bánatosak vagyunk? Miért teszünk így? Mit 
„tanítunk” ezzel a gyerekeinknek?

• Hogyan tudnak a felnőttek segíteni a gyermekeknek a különböző érzel-
mek feldolgozásában?

• A kapott ötleteket, praktikákat gyűjtsük össze: pl. társasjáték, szimulációs 
játékok, mese, bábozás, stb.

KIEGÉSZÍTÉS A FONTOS TUDNI RÉSZHEZ:
Ez a feladat az elsődleges érzelmek felismerésében és tudatosításában 
segít. Ennek hiányában a másodlagos érzelmek dominálnak, és ebből 
sok konfliktus alakulhat ki a szülővel és a társakkal.

KONKRÉT KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATOK:
„Mi lenne, ha” játék játszása a gyerekekkel közösen – 3. oldal. 

5. bekezdéshez egyéb példák:
Hogy érzi magát a párod viharban? Egyedül? A születésnapodon? 
Fagyizáskor? Csúcsforgalomban? Utazáskor? Ha bántottak téged?  
Ha szeretnek téged?

TOVÁBBI JÁTÉKÖTLETEK:

6. „Tükör játék” – Ez a játék nagyon jó az érzelmek felismerésére, 
külső-belső átélésére, megnevezésére, kifejezésére.

A szülő és a gyermek egymással szemben helyezkednek el. Elő-
ször a szülő fejez ki valamilyen érzelmet, amit a gyerek utánoz, miköz-
ben ki kell találnia, hogy milyen érzelmet jelenített meg a szülő. Utána 
megbeszélik, mi volt az érzelem, ki hogyan érezte magát és mi lehetett 
az a történés, ami ehhez az érzelemhez vezetett. Ezután szerepcsere 
következik. Ennél a játéknál szembesülni szoktak a gyermekek azzal, 
hogy időnként félreértik mások (társaik, szüleik, nevelőik) érzelmeit.

7. „Nézd, ilyen vagyok, amikor… játék” – örülök, félek, büszke va   - 
gyok, tanácstalan vagyok stb. A szülő bemutatja magát egy-egy érzel-
mi helyzetében, és megfigyeli, aztán meg is beszélik, hogy a gyermeke 
be tudja-e azonosítani az ő érzelmeit.

8. „Az Aflatoun család élete” – Kreatív foglalkozás keretében elkészít-
jük az Aflatoun család tagjait, de minimum egy felnőtt és egy kisma-
nó Aflatoun figurát papírból. Kis lapokra szituációkat írunk. Pl. sírva 
fakadtam, mert..., dühös lettem, amikor…, szomorú vagyok, mert…, 
elégedett voltam, amikor…, stb. Húzunk egy kártyát, és a gyermekkel 
közösen kitalálunk egy történetet, aztán eljátsszuk a bábokkal a hely-
zetet. Ezt követően beszélünk az érzelmekről.

KÜLÖNBÖZŐ ÉS EGYEDI
KONKRÉT JAVASLAT:

Idős családtagokat is meghívni erre az alkalomra.

Feladatok a könyvből:
Érzelmek 5. oldal
Különböző és egyedi 13-14. oldal
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4. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

Feladatok a könyvből:
Mindannyiunknak vannak jogai  

8-10. oldal
Mire van szükségem és mire vágyom? 

19-20. oldal

MINDANNYIUNKNAK VANNAK JOGAI
JÁTÉK: 

„Listázó” – Mi az a 3 dolog, amit magammal vinnék egy szigetre, és 
miért – kinek mi a fontos, mi az, amire szükségünk van az élethez?

BESZÉLGETÉS: 

Mik azok a dolgok, amik elengedhetetlenek a mindennapjainkhoz?
• Mi az, ami mindenképp megilleti a gyerekeket?
• Mihez van joguk és mik azok, amiket mindenképp meg kell kapniuk?

Az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek jogaival kapcsolatban még 
mindig nagy a tájékozatlanság. Ezért érdemes lehet kinyomtatni  
a linken elérhető tartalmat, és kitenni a faliújságra, valamint megjelení-
teni, elérhetővé tenni az intézmény honlapján keresztül.

www.gyengenlatogyermek.hol.es/docs/egyezmgyereknyelven.pdf

MIRE VAN SZÜKSÉGEM ÉS MIRE VÁGYOM?
KONKRÉT JAVASLATOK A TÉMÁHOZ:

• Mielőtt a szülőkkel találkoznánk,  rajzoltassuk le a gyermekeikkel, mire 
vágynak, mik azok a dolgok, amik nélkül nem tudnak élni.(5-6-7 évesek) 

• Kisebb gyermekek vágyairól hangfelvételt lehet készíteni – felismerik  
a szülők gyermeküket?

• Labdaadogató játék: a szülő mond egy-egy szót labdázás közben, a 
gyereknek úgy kell elkapnia a labdát, hogy közben kimondja azt is, hogy 
az a dolog szük séglet vagy vágy.
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5. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

BARÁTAIMMAL KÖZÖSEN ÉN
JÁTÉK: 

„Barátkereső” – Mindenki válasszon egy párt magának, akivel meg-
oszt egy információt magáról, majd üljünk össze közösen, és mindenki 
mesélje el a hallott információt a társáról.

BESZÉLGETÉS: 

Milyen fontos a barátság? Törekedjünk arra, hogy gyermekeink baráto-
kat találjanak.

• A barátság alapja a bizalom, tudjunk és merjünk bízni egymásban.
• Meghatározó a későbbiekben is, ha az életben van olyan barátunk, aki 

mellettünk van.
• Fontos a megfelelő barát, akivel egyenrangúak vagyunk (érzelmileg).
• Egy jó barát segít minket, bátorít és fontos, hogy ez visszafelé is 

működjön.
• A barátunk növeli a magabiztosságunkat, önbizalmunkat.
• Hogyan tudjuk szülőként segíteni a barátságok kialakulását, megőrzését 

gyermekeinknek?

JAVASLATOK A SZÜLŐK BARÁTI  
KAPCSOLATAINAK ERŐSÍTÉSÉRE:

Közös kézműves délutánok (pl. agyagos műhely), játékjavító műhelyek, 
teadélutánok szervezése óvodán belül, minden csoportban meghir-
detve. Termet és eszközöket biztosít az óvoda. Ezek lehetnek rendsze-
res alkalmak (hetente vagy havonta egy alkalom), amelyeken a szülők  
és a gyermekek közösen vehetnek részt.

KÜLÖNBÖZŐ ÉS EGYEDI 
KIEGÉSZÍTÉS A FONTOS TUDNI RÉSZHEZ:

Az emberi kapcsolatok során folyamatosan tanulunk, fejlődünk.  
Fontos hívószavak a beszélgetés indításában: odafigyelés, elfogadás, 
alkalmazkodás, különbözőség, ellentétek, konfliktus-megbeszélés.  
A családunkba beleszületünk, a barátainkat önmagunk választjuk.

JAVASLATOK A SZÜLŐK BARÁTI  
KAPCSOLATAINAK ERŐSÍTÉSÉRE:

• Nemzetiségi nap szervezése: kiállítás, kézműveskedés, könyv-
kiál lítás, játékok, tárgyak gyűjtése erre az alkalomra

• Dramatizálás valamelyik nép meséjéből…(gyerekek, 
óvodapeda gógusok)

• Hangszerbemutató, koncert…
• Nemzetiségi babák készítése saját kezűleg kézműves dél-

utánokon

Feladatok a könyvből:
Barátaimmal közösen én 11-12. oldal
Különböző és egyedi 13-14. oldal
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6. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

Feladatok a könyvből:
Kerek és fénylő, mi az? 15-16. oldal
Megyünk a piacra 26-27. oldal
Spórolni, költeni, megosztani  

28-29. oldal

KEREK ÉS FÉNYLŐ, MI AZ?
JÁTÉK: 

„Szólánc” – Mindig eggyel több dolgot kell felsorolni, ahogy megy 
körbe a játék a résztvevők közt – Elmentem vásárolni és vettem egy…

BESZÉLGETÉS: 

Az ismeretek elsajátítása mellett fontos a gyakorlatszerzés a pénzkeze-
lésben, a vásárlásban, a munka és a pénz összefüggéseiről.

• Ki hogyan tanítja a gyermekét a pénz használatára, a költésre, spórolásra?
• Gyűjtsük össze az elhangzott ötleteket, módszereket. 
• Miért fontos, hogy megtanítsuk vásárolni a gyermekeinket (döntés, 

tervezés, meglévő erőforrások)?
• Rendszerezzük a fenti gondolatokat egy ún. gondolattérképen. Minden 

fontos tényezőt, elemet tüntessünk fel, ami csak eszünkbe jut, és hatá-
rozzuk meg a kapcsolódási pontokat.

ÁLTALÁNOS JAVASLAT:

Vonjuk be gyermekeinket a mindennapok teendőibe, hogy megtanul-
hassák a munka fontosságát, a pénz „értékét”. Megtapasztalások so-
rán próbálják ki a gyermekek önmagukat, saját szintjüknek megfelelően 
– a szülő ismeri legjobban a gyermekét, tudni fogja, mi megfelelő neki.

KONKRÉT ÖTLETEK:
• Játsszunk a gyermekekkel piacosat, játékpénzzel, és néha igazival is, 

hogy ismerkedjenek a pénzzel.
• Kapjanak zsebpénzt, amit tanuljanak meg kezelni, gyűjtögetni.
• Kisebb vásárlásoknál engedjük, hogy ők fizessenek.
• Meséljük el, hogy kapják a felnőttek a pénzt, adjuk át nekik a munka 

fontosságát.
• Pénzkiállítás szervezése az óvodában a szülők segítségével.
• Pénztervező rajzverseny a csoportok között, külön meghirdetve a 

szülőknek, gyermekeknek, kiállítás szervezése egy központi helyen.

MEGYÜNK A PIACRA
A feladat teljes leírását lásd a címmel azonos feladatnál a könyvben.

SPÓROLNI, KÖLTENI, MEGOSZTANI
A feladat teljes leírását lásd a címmel azonos feladatnál a könyvben.
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7. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

A MI VILÁGUNK, A MI KINCSEINK
JÁTÉK: 

„Mit hozott a kishajó? – Élményeket” – Mindenki mesélje el, mit  
szeret a természetben csinálni.

BESZÉLGETÉS: 

Miért fontos, hogy vigyázzunk a környezetünkre?
• Mik szépítik meg a környezetet (virágok, fák, parkok)?
• Mit tehetünk mi, hogy vigyázzunk a világunkra? ( személyes felelősség 

kérdése)
• Fogalmak tisztázása: újra felhasználás, újrahasznosítás mit takar?
• Az újrahasznosítás fontossága, miket tudunk újra hasznosítani (újra-

hasznosított ajándéktárgy készítése).
• Szelektív hulladékgyűjtés az otthonunkban.
• Ki hogyan valósítja meg ezeket a saját családjában?
• Hogyan lehet a gyerekeket minél korábban bevonni ebbe?

Ma már sok olyan óvoda van, ahol ezek az ismeretek alapismeretnek 
számítanak, így sok tapasztalat gyűlt össze ebben a témában, ami 
mostanában „trendi”-nek is számít. Ez segít abban, hogy elmélyedhes-
sünk a témában a szülőkkel, és bevonhassuk a gyermekeinket otthon. 
Ugyanis nagyon fontos az otthoni megerősítés; kincsként tekinteni  
a természeti erőforrásokra, szelektíven gyűjteni a hulladékot. Öröm,  
krea tivitás és szépség van abban, amikor otthon, a gyerekekkel közö-
sen tudunk valami régi kincset felújítani vagy újra hasznosítani.

KONKRÉT JAVASLAT:
• Öko-kör szervezése szülőknek óvodán belül a zöld-koordinátor 

irányításával öko ovik, zöld ovik esetén

ÚJRA FELHASZNÁLNI, CSÖKKENTENI,  
ÚJRA HASZNOSÍTANI
A feladat teljes leírását lásd a címmel azonos feladatnál a könyvben.

Feladatok a könyvből:
A mi világunk, a mi kincseink  

17-18. oldal
Újra felhasználni, csökkenteni,  

újra hasznosítani  24-25.oldal
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8. alkalom SZÜLŐI CSOPORTFOGLALKOZÁS

Feladatok a könyvből:
A kihívások legyőzése 21-23. oldal
Kis vállalkozók cseperednek 30-31. oldal

JÁTÉK: 

„Amerikából jöttem, mesterségem címere…” – A szülők párosával 
szerepelnek.

BESZÉLGETÉS: 

Fontos, hogy erősítsük gyermekeink önbizalmát!
• Támogassuk elképzeléseiket, vágyaikat és természetesen tereljük  

a megfelelő irányba.
• Segítsük őket a kudarcok feldolgozásában és tanítsuk őket arra, hogy  

a kudarcok ellenére se adjunk fel semmit, hanem próbáljuk meg újból.
• Adjunk teret a gyermeki fantáziának, ötleteknek, ebben fontos szerepe 

van a szülői mesélésnek!

A KIHÍVÁSOK LEGYŐZÉSE
KÖNYVAJÁNLÓ:

• Reichlin Gail és Caroline Winkler: Túlélő kalauz szülőknek
• Penelope Leach: Picik és kicsik
• Jan-Uwe Rogge: Kell a gyereknek a korlát
• Thomas Gordon: PET – A gyereknevelés aranykönyve
• Adele Faber – Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgass  

úgy, hogy elmesélje

KIS VÁLLALKOZÓK CSEPEREDNEK
JAVASLATOK:

• Aflatoun International videói: a www. aflatoun.org oldalon (Aflatoun Stories  
pl. Mariana, Kojo, Radha története) vagy a You Tube-n nézhetők meg.

• Boltos játékhoz gyümölcsök, zöldségfélék készítése a szülőkkel közösen. 
Pl. szalvétából, keményítőből, textilbő, stb.

• Beszélgetés kezdeményezése: mi szükséges egy vállalkozás beindí-
tásához?

• Közös vásár rendezése szülők, gyermekek bevonásával. A munka 
oroszlánrésze legyen a szülőké, ők legyenek az ötletgazdák, kivitelezők, 
hiszen ekkorra egy összeszokott csapatunk van, ha a résztvevők közel 
ugyanazok voltak a részvételek alkalmával. Fontos a bizalom egymás 
iránt.
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Keress különleges felületeket! Vigyél magaddal többféle színes ceruzát, sétáljatok el 
a közeli parkba, játszótérre, vagy erdőbe!
Ha különleges felületet látsz, szorítsd rá a papírt, majd satírozd át!

Készítsünk lenyomatot!1. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     1 / 1

ház fala, vagy évgyűrűk: pad:

kő: fakéreg:

levélerezet: valami, ami tetszik neked:



Érméinknek melyik kép látható a hátoldalán?
Mely érméknek található ugyanaz a kép a hátoldalán? Karikázd be!

Keresd a párját!2. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     2 / 1

Illusztrációk: pixabay.com, fitoterapiakalauz.hu,  
flickr.com (CC/Guillaume Baviere), 



EGYEDI RENDSZEREZŐ PERSELY

Hozzávalók:
6 db üres gyufásdoboz

Elkészítése:
1  A gyufásdobozok belső részét húzd ki, vágd ki az előző feladat érméit, majd ragaszd a fiókokba (1. ábra).  
2  A doboz másik részét dekoráld kedved szerint. Fesd le, ragassz rá színes lapot vagy csomagolópapírt, majd 
ragasztópisztollyal ragaszd össze őket. Ez lesz a fiókok tárolója. 3  A fiókokra ragassz egy nagyobb gyöngyöt, 
vagy lyukaszd ki, fűzz bele hímzőfonalat és csomózd meg a végeit. (2.ábra)

(1.ábra) (2.ábra)

Keresd a párját!2. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     2 / 2



Családunkban mi tiszteljük 
egymást

3. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     3 / 1

Nézd meg a képeket, melyiken mit csinálnak? Karikázd be azt, ahol helyesen cse-
lekednek.  

Illusztrációk: www.vecteezy.com



Családunkban mi tiszteljük 
egymást

3. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     3 / 2

Nagyon fontos, hogyha bemegyünk egy helyre, vagy ha találkozunk egy ismerőssel/
baráttal, köszönjünk. Te kinek hogy köszönnél, ha a képen látható emberekkel talál-
koznál?

Illusztrációk: www.vecteezy.com



Közös döntéshozatal4. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     4 / 1

Játsszunk ma olyat, hogy ha ügyesen végzed el a feladatot, jó döntést hozol, kapsz 
egy mosolygós arcot, ha pedig nem megfelelő döntést hozol, akkor egy szomorút.  
A megfelelőt színezzétek ki!

Nézz ki az ablakon, és kiválaszthatod, hogy ma milyen 
ruhát veszel fel. Figyelj arra, hogy az időjárásnak meg-
felelően öltözz fel! Ne fázz és ne is legyen meleged.

Készíthetsz magadnak/testvérednek és nekem reggelit.

Ma te mutathatod az utat az óvodába.

Ma te találhatod ki, mi legyen a vacsora, és segít- 
hetsz is elkészíteni. Mire van szükség ehhez az ételhez? 
Kérlek, segíts megvenni a hozzávalókat!

Légy szíves, segíts szelektíven szétválogatni a szemetet!

Illusztrációk: www.vecteezy.com



Különböző és egyedi5. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     5 / 1

MESE: MESE A SÜNDISZNÓRÓL, AKI ARRA VÁGYOTT,  
HOGY MEGSIMOGASSÁK      

www.tanmesek.eoldal.hu/cikkek/mese-a-sundisznorol.html

Rajzold le magadat és barátaidat (az arcotokat), majd vezesd végig a ceruzádat a 
vonalon, hogy eljuss hozzájuk! Annyi arcot rajzolj, ahány barátod van. Nem kell min-
den kockába rajzolnod.

Eszközök: ceruza, filctoll

én

1

2

3

4

5



Különböző és egyedi6. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     6 / 1

MESE: V. KATAJEV: HÉTSZÍNVIRÁG      

(http://www.varazsbetu.hu/letolt/hetszinvirag.pdf)

Minden virágnak legyen minden szirma más színű! Ha van kedved, rajzolhatsz még 
virágokat. 



Különböző és egyedi6. FELADAT
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Mi is mindannyian másak vagyunk, amiben megegyezünk az az, hogy emberként 
élünk a földön. Színezd ki a gyerekeket! 

Illusztrációk: www.vecteezy.com



Kerek és fénylő, mi az?      
Ismerkedés a pénzzel

7. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     7 / 1

A boltban történő fizetés során – ha van kedvünk és gyermekünk is szeretné – 
nyugod tan fizethet ő a pénztárnál igazi fizetőeszközzel.

JÁTÉKOK A CSALÁDBAN:

 pénz válogatása      fémpénz gurítása      torony építése pénzérmékből 
 pénz átsatírozása (boltos játéknál felhasználható fizető eszközként)

Készítsünk saját fizető eszközt! A terveket itt elkészítheted. 

Megvalósításhoz szükséges eszközök :
– papír vagy karton (esetleg keményebb lap)
– íróeszköz
– opcionálisan újrahasznosítható tárgyak (pl. tojástartó, csomagoló anyagok…)



A piac8. FELADAT

AFL ATOUN FEL ADATL APOK     8 / 1

Szeretném, ha játszanátok velem piacos játékot. Ennek kapcsán – gondolatébresz-
tőnek – fogadjatok néhány ötletet szeretettel!

  Emlékezzetek vissza arra az első élményetekre, amikor pénzt kaptatok, a pénzt használtátok, esetleg vásárol-
tatok valamit.

  Visszatérnek az emlékeid arról, mit éreztél, amikor te dönthetted el, mit vásárolsz a kevéske pénzedből?

  Honnan volt először pénzed? (házimunka, újság kihordás, nagymama ajándéka, születésnap, apró feladatok, 
stb.)

  Elégedett voltál a döntéseddel, amikor vásároltál? Képes voltál beosztani a zsebpénzedet?

  Tudtad-e gyermekkorodban, honnan van szüleidnek pénze az ennivalóra, ruháidra, játékokra, vízre, áramra 
stb.? Mit gondolsz: érdemes tudatosítani gyermekedben azt a tényt, hogy ezekért a dolgokért munkát kell 
végezni?

  Képes voltál takarékoskodni? (bélyeg, persely stb.)

  Amikor vásárolni indultál a szüleiddel, és most, amikor te indulsz erre az útra gyermekeddel, megbeszélitek 
indulás előtt, hogy mit szükséges vásárolnotok? Van-e közöttetek megállapodás arról, hogy gyermekednek 
mi a választási lehetősége vásárlás közben a kívánságairól? Mit és mennyit választhat magának?  Mit teszel, 
ha hisztibe torkollik a vásárlás?

  Tudja-e gyermeked, melyek azok a dolgok, amire szükségetek van és melyek azok, amelyekre vágyunk, de 
nem feltétlenül szükségesek az életünkhöz? Amikor marad pénzünk, megvehetjük azokat a dolgokat, amire 
régóta vágyunk?

  Hogyan oldod meg azokat a helyzeteket, amikor valami drágábbat szeretnél venni, de nincs rá elég pén-
zed? Mi történjen a megmaradt pénzzel?

Illusztrációk: www.vecteezy.com



A piac8. FELADAT
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Miután a kérdéseket és lehetőségeket megvitattad magaddal, kezdődhet a JÁTÉK!

  Játsszatok otthon boltosat, piacosat. Gazdagítja játékotokat a boltos pultja árukkal, pénztárgéppel (ezt na-
gyon szeretik a gyermekek), kosarakkal, pénztárcával, játékpénzekkel (gumilapokból kivágott kerek lapocskák 
az értékének megfelelő számú pöttyökkel - amit érdemes a dominó pöttyeinek megfelelő módon jelölni, kö-
tény, bevásárló lista elkészítéséhez papír és ceruza, régi számlatömbök, bevásárlókosarak, papírtasakok stb.).

  Jelöljétek ki a szerepeket. Mi a feladata az eladónak? Mi a szerepe a vásárlónak? Hogyan viselkedjünk udva-
riasan a boltban? (köszönés, kérem-köszönöm-tessék kifejezések használata).

  Türelmesség, sorbanállás.

  Mit tesznek az eladók annak érdekében, hogy magukhoz csábítsák a vásárlókat? Lehet alkudozni a boltban? 
És a piacon? Mit jelent ez a kifejezés?

  Hogyan hozunk döntéseket arról, mit szükséges vásárolnunk?

  Hogyan kell viselkednie az eladónak annak érdekében, hogy képes legyen eladni az áruit? Bátorítsátok a 
gyermekeket saját ötleteik elmondására, gondolkodjatok közösen.

  A játék eszközeit érdemes a lakás állandó helyére készíteni, így lehetősége lesz gyermekednek arra, hogy ön-
álló ötleteivel gazdagítsa azt. Bátorítsd, támogasd önállóságában, hívd fel a figyelmét arra, ha az elképzelései 
elrugaszkodnak a lehetőségeitől.

Kezdődhet az igazi vásárlás! Írjatok bevá-
sárlólistát, és beszéljétek meg, körülbelül 
mennyi pénzre lesz szükségetek. Engedd 
önállóan is vásárolni, beszéljétek meg, hogy 
a bolt előtt várjátok őt. Ha elfelejt pénzt vin-
ni magával, ne figyelmeztesd. Leg közelebb 
már emlékezni fog. Beszéljétek meg, mi tör-
ténjen a maradék pénzzel.

Kívánok jó és tanulságos közös játékot! Gyakoroljátok a következetes és tudatos 
szülői magatartást. Higgyétek el, érdemes energiát fektetni gyermeketek szociális 
és pénzügyi képességeinek felfedezésére és fejlesztésére!

Illusztrációk: www.freepik.com



Tedd a SÁRGA Aflatoun Tűzmanót azokra a képekre, amelyek a szükségleteinket 
elégítik ki, amik elengedhetetlenek a túléléshez!

Tedd a NARANCSSÁRGA Aflatoun Tűzmanót azokra a dolgokra, amelyekre vágysz!

Különbséget tenni a szükségletek 
és a vágyak között

9. FELADAT

társasjáték

sütemény

kerékpár

fogmosás

egészséges  
innivaló

nyaralás

esernyő

pónilovaglás

kézmosás

tisztálkodás

baba

kirándulás

állatok

család

csoki

gondoskodó szülő
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Különbséget tenni a szükségletek 
és a vágyak között

9. FELADAT

óvoda

cipő

focilabda

alvás

körhintázás

vonatozás

strandolás

cukorka

könyvek

otthon

játék

lego-játék

meleg ruhák  
a hidegben

pihenés

csúszdázás

játék babaház

lustálkodás

hamburger

tiszta víz

gyümölcsök
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Nézd meg, mi történik a képen? 
Rajzold le a buborékokba, hogyan lehetne megoldani a helyzetet többféle 
módon!

A kihívások legyőzése – a gyermeki 
rugalmasság hozzávalói

10. FELADAT
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Illusztrációk: internet



Rajzold le, milyen kedved volt, amikor felébredtél!

Rajzold le és meséld el, mi volt ma a legjobb dolog, ami veled történt ☺  
   és mi volt az, ami ma esetleg nem volt jó ☹!

Az érzelmek felfedezése11. FELADAT
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Illusztrációk: internet



Játsszunk olyat, hogy ki kell találni, mit érzek; úgy, hogy nem beszélünk, csak el-
játsszuk!

Mesélj ezekről a gyerekekről, hogyan érzik magukat!

Az érzelmek felfedezése11. FELADAT
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Illusztrációk: internet

  Boldog vagyok

  Megijedtem

  Mérges vagyok

  Csodálkozom

  Félek

  Ajándékot kaptam

  Fáj a fogam

  Rossz kedvem van

  Nem értem a feladatot





 

PRAKTIKUS ÖTLETEK 
A HÉTKÖZNAPOKRA 



 



Gondolkodj el: mit tehetsz azért, hogy megvédd a téged körülvevő természe-
tet, megőrizd annak kincseit.

ÚJRAFELHASZNÁLÁS
Szükséged van-e mindig új- és újabb elektromos- és egyéb kütyükre csak azért, mert a magadét 
már réginek, idejét múltnak, korszerűtlennek érzed, vagy mert már van újabb is a piacon.

Vannak a környezetedben olyan tárgyak, anyagok, eszközök, melyek egy kevés fantáziával – mini-
mális eszköz-és idő ráfordítással felhasználhatóak új dolgok készítésére. Arról nem is beszélve, hogy 
ezek az alkalmak remek lehetőséget teremtenek számodra a gyermekeddel való izgalmas és millió 
tapasztalást biztosító együtt játszásra is.

Fogadd szeretettel ötleteimet, használd önmagad, gyermeked és mindenki számára hasznosan, 
akik számára fontos környezetünk és értékeink megóvása és továbbadása.

ÖTLETEK ÚJRAFELHASZNÁLÁSRA

Mire jó a férfiing? Néhány szuper ötlet!
Nem használt, kinőtt, esetleg divatjamúlt ingek új életre kelhetnek az alábbi újrahasznosítási ötletek 
segítségével. Minimális varrással egyedi párnahuzat készülhet az ingekből. Külön jó, ha van zsebe 
az ingnek, mert lesz hová tenni a távirányítót. Borosüveg csomagolására is kiváló megoldás.
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ÚJRAFELHASZNÁLÁS, CSÖKKENTÉS, 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Aki járt turkálóban, az láthatott már színek szerint csoportosított, csodás anyagú ingeket (az angol 
ingeket érdemes nézegetni), amelyeket nagyon olcsón meg lehet venni. Ezekre tekinthetünk méter-
áruként is. Aki szeret sok kis apróságot varrni (szívek, textilállatok), annak igazi kincsesbánya lehet 
egy ilyen turkáló. Az ingekből észíthetünk kötényt is, ízlésünk szerint.

Az ingujjakat használhatjuk 
szem  üvegtokként, kis pénztár-
caként.

Ezeket a táskákat bárki szívesen használná.

Akik pedig jól varrnak, szinte bármit készíthetnek férfiingből.

Az ötletek megvalósításához jó munkát és sok sikert kívánok, további ötlete-
ket vár szeretettel a kreatív Aflatot közösség!
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Minden kisgyermek örömmel játszik a különféle gyurmákkal, szívesen feste-
nek és maszatolnak gyakorlatilag minden körülmény között.

A különféle kreatív és barkácsboltokban kapható drága festék és gyurma 
megvásárlása előtt, kérlek tegyél próbát az alábbi ötletek felhasználásával.

Ezzel akár órákra leköthetjük őket, ráadásul a fejlődésükre is pozitív hatást 
gyakorol: erősödnek a kéztőcsontok izmai, fejlődik a kézügyesség,a szem-
kéz koordináció, a kreativitás, a tapintásos észlelés és a szín-forma ismeret. 
Szóval gyurmázzunk sokat. És hogy ez ne kerüljön túl sokba, következzenek 
otthon, olcsón elkészíthető, szuper gyurma receptek!

HÓFEHÉR (PORCELÁN) GYURMA RECEPT
Egy szupertitkos recept következik a receptes füzetemből! So-
káig kerestem, míg rátaláltam erre a könnyen formázható gyur-
mára, mely finoman csillogó, hófehér, elegáns megjelenésű, 
akár egy gyönyörű menyasszony.

Hozzávalók: 
1 csésze szódabikarbóna, 1/2 csésze kukoricakeményítő,  
3/4 csésze víz

Mivel egy átlagháztartásban talán nincs ennyi szódabikarbóna, és én sem tudtam először, hogy az 
mennyi lehet, lemértem: a csésze szódabikarbóna kb. 300 g. 

Elkészítése:
1  A porokat összekeverjük, majd a vizet hozzáadva elkeverjük. 2  Alacsony lángon „főzzük”, míg sűrű 
gyurma állagú nem lesz. 3  Ezután fóliába kaparjuk, és abba becsomagolva hagyjuk kihűlni. 4  For
mázás után kb. 80 fokra előmelegített sütőben lehet szárítani 1 órát, közben megforgatva. Figyelem! 
Nem sütni, csak szárítani, mert különben megbarnul.

Száradás után a gyurma festhető. Ha maradna belőle nyersen, akkor a hűtőbe teszem becsomagol-
va, bár nemigen szokott maradni, mivel nálunk a gyurmázás a gyerekek kedvenc elfoglaltsága, nincs 
az a gyurma mennyiség, ami elég lenne.
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KIADÁSAINK ÉS FELHASZNÁLÁSAINK  
CSÖKKENTÉSE
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KIADÁSAINK ÉS FELHASZNÁLÁSAINK  
CSÖKKENTÉSE

Illusztrációk: anapfenyillata.cafeblog.hu

FŐZHETŐ GYURMA RECEPTJE, AVAGY PLAY-DOH HÁZILAG

Hozzávalók: 
2 bögre liszt, 1 bögre apró szemű só, 2 bögre langyos víz, 2 tk borkősav/citromsav (tartósít), 
1 ek olaj étel színezék ( tempera festék, kakaópor is kiváló)

Elkészítése:
1  Keverd össze a hozzávalókat csomómentesre. Tedd egy vastag falú edénybe, majd közepes lán
gon kevergesd. 2  Amikor úgy érzed, hogy már nem lehet tovább kavarni (ez csak néhány perc lesz), 
akkor ki kell kaparni az edényből és még melegen átgyúrni. 3  Én ekkor színeztem, mivel éppen 
maradt húsvéti festék, azzal, de lehet bármilyen ételfestékkel is! 4  Amikor színezed, használj gumi
kesztyűt, mert frissen könnyen megfogja a kezedet. Jól átgyúrva később már nem színezi meg a 
kezet! Színezheted korábban is: a liszt és só összekeverése után, miközben a vizet adagolod, hoz
záöntheted az ételfestéket. 5  Lehűlés után folpack-ba csomagoltam, és fedett tárolóedényben,  
a hűtőben tartottam.

Ez a gyurma tartós, használata közben nem ragad gyermeked kezéhez a kis kéz melegétől.

PUFIFESTÉK HÁZILAG

Hozzávalók: 
kb. 100 ml liszt, 2 teáskanál sütőpor, 2 teáskanál só, víz igény szerint, ételfesték

Elkészítése:
1  Keverj össze kb. 100 ml liszthez 2 teáskanál sütőport, 2 teáskanál sót. 2  Az egészhez adj annyi 
vizet, hogy sűrű palacsintatészta állagú legyen. 3  Oszd kis edényekbe, és mehet bele az ételfesték.

De lehet festeni fültisztító pálcával is. Vastagabb, matt kartonlapra, vagy rajzlapra érdemes dolgozni. 
A legszebb akkor, ha vastagabban hordjuk fel a pufifestéket. 

Mikor az alkotás kész, mehet a mikróba, mi kb. 10 másodpercig melegítettük 350 W-on, de ez 
biztos, hogy a mikrosütőtől is függ, így érdemes kikísérletezni. A mikrohullámú melegítésnél csak 
óvatosan, túl sokáig nem szabad melegíteni a papírt, nehogy meggyulladjon. 

Jó móka, nagyon vagány, ahogyan a festék felpuffad és azt még külön értékelik a gyerekek, hogy 
ők keverhetik ki. Jó munkát, bátor kísérletezgetést kívánok!



Ami nemrég még csak kitalált sztorinak tűnt (világvégekkel, megvadult időjá-
rással, megbolondult természettel) a mozivásznon a filmekben, azt lassan a 
saját bőrünkön tapasztaljuk. 

Az, hogy van klímaváltozás, már szerintem senkinek sem kérdés, megál-
lítani ugyan nem lehet, de a hatását csökkenteni mindenképpen. Ez viszont 
egy nagyon komplex és összetett folyamat, nagyon sokféle érdekkel és moz-
gatórugóval, nagy összecsapásokkal a háttérben. 

Nem hiszek a szélsőséges nézetekben, az egyensúlyban hiszek. Nem 
gondolom, hogy vissza kellene mennünk az őskorba, hogy valami teljesen 
nomád életformát alakítsunk ki. 

Nem is akarom senkinek megmondani a tutit – mert ráadásul olyan nincs 
is, hiszen helyzete válogatja, mi a legjobb megoldás – akár a környezettu-
datosság szempontjából is. Egy biztos, egy személy is fontos, minden, amit 
megteszel a környezetért, az számít.

 Mi már évek óta igyekszünk figyelni a környezetre, a bevásárláshoz mindig 
viszünk magunkkal textilszatyrokat, és nem veszünk nylon táskát. Nem vélet-
len, hogy úgy tartják, hogy szinte minden magyar háztartásban van egy fiók, 
amiben van egy, műanyag szatyrokkal teli műanyag szatyor – majd jó lesz 
legközelebb alapon. 

Szóval a műanyag szatyrokat már jó ideje nem használjuk, de törekszünk 
arra is, hogy a nylonzacskóktól teljesen megszabaduljunk. Ebben segítenek 
a többször használatos szütyők, zsákocskák is. 
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ÍGY VARRJ MAGADNAK  
ÚJRAHASZNÁLHATÓ ZSÁKOT
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ÍGY VARRJ MAGADNAK  
ÚJRAHASZNÁLHATÓ ZSÁKOT

ZSÁK VARRÁSA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
 
Elkészítése:
1  Használd, amid van, és a hasznosítsd/ használd újra elveket alkalmazva azt gondolom, hogy az 
otthoni maradék, vagy régi anyagokból érdemes megvarrni a zsákokat (függöny anyaga, tüll, régi póló, 
len-, vagy pamutvászon). Ha esetleg nincs ilyen otthon, érdemes körbekérdezni az ismerősöket is. Én 
maradék függöny anyagból varrtam, de jó a tüll is, ha átlátszó és könnyű anyagból szeretnél zsákot.  
2  A szütyő megkötője pólófonalból van: régi pólót felcsíkoztam, majd a csíkokat meghúzva, az anyag 
bepöndörödik, ez zsinórnak tökéletes. 3  A méretet és a darabszámot a saját igényeidhez célszerű 
szabnod, jó, ha van kisebb és nagyobb zsákod is. 

Kérdés lehet: ragad-e rá a címke? Ragad, és az eltávolítása sem bonyolult.

Kiindulási anyag, méret:
Amennyiben saját magunk készítjük el a zöldséges zsákunkat, használjuk újra a maradék vagy régi 
anyagokat (függöny, tüll maradék,pólóanyag, régi póló, vászon anyag). Kiindulási méretek lehetnek: 
41X27 cm, 63X27 cm, 45X40 cm 

 
Hogy tartós legyen, bírja a mosást:
Azért, hogy megakadályozzuk az anyag bomlását, a szélét el kell dolgozni: cikkcakk öltéssel, vagy 
az anyag felhajtásával (0,5-0,8 mm). Ezt előzőleg le kell vasalni, sokkal könnyebb lesz szépen varrni. 
 
Bújtató:
Az oldalak eldolgozása után következik a zsinór hajtásnak a kialakítása. A méret a zsinór vastagsá-
gától függ. Ezután színét-színéhez fordítva összevarrjuk, belehúzzuk a zsinórt, és elkészültünk.
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5+1 SZUPER ÖTLET KARTONDOBOZ 
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA

Nálatok is felgyűltek a karácsonyi ajándékozás után a kartondobozok? Ki-
nőtték már (megint) a gyermekek a cipőiket? Itt a remek lehetőség egy kis 
újrahasznosításra, és a rendszerezésre!

FIÓKRENDSZEREZŐ JÁTÉKTÁROLÓ DOBOZ  
  ÉS DOBOZVÁROS 2 IN 1

Kisgyerekesek előnyben, avagy mire jó a pelen-
kás doboz? Hát erre! Ugye, milyen praktikus? 
Dobd fel vidám textilekkel, vagy nagyméretű 
matrica bevonóval a dobozokat, majd mehet-
nek a fiókokba, így nem keverednek össze a 
holmik és gyorsabb lesz a reggeli indulás is.

Ez aztán a zseniális! Éjjel tároló, nappal játék! 
Borítsd fehér papírral a dobozt, majd rajzolj rá 
házat, garázst.

TÖLTŐÁLLOMÁS
A mobileszközökkel leginkább az a baj, hogy 
lemerülnek és tölteni kell, és persze ahány fajta, 
annyiféle töltővel van ellátva, így aztán a kábe-
lek szépen kígyózva lógnak a konnektorokból. 
Dekorálj ki egy dobozt, tedd bele a hosszabbí-
tót, fúrj lyukakat a doboz oldalába és feliratozd, 
hogy könnyen megtaláld a kábeled.



AFL ATOT  MINDENKINEK     4 / 2

Illusztrációk: pinterest.com

5+1 SZUPER ÖTLET KARTONDOBOZ 
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA

BARKÁCSOLJ A JÁTÉK- 
AUTÓKNAK! MENŐ GARÁZS  
PAPÍRGURIGÁBÓL 
Alkossatok, játsszatok közösen! A sok tömegy-
gyártású játék mellett biztosan örülnek majd a 
gyerekek ennek a kreatív, jól alakítható, újra-
hasznosított garázsnak. És hogy mi a közös a 
játékautók, plüssállatok elrakásában? Az, hogy 
nehezen megy!Dekorálj ki egy dobozt, tedd 
bele a hosszabbítót, fúrj lyukakat a doboz ol-
dalába és feliratozd, hogy könnyen megtaláld 
a kábeled.

TÁROLÓ MAPPA
Újságok, füzetek, képek, dokumentumok rendezésére.
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CSINÁLD MAGAD HANGSZEREK 
GYEREKEKNEK

A ház körüli mindennapi eszközökből nagyszerű hangszereket készíthetünk 
a kicsiknek. A gyerekek szeretik a zenét, már az icipici babák is riszálják 
magukat, ha meghallanak valami kedvükre való nótát. Dobolni, ütögetni is 
imádnak, a kicsi gyereknek még nem muszáj hangszert vásárolni, elkészíthe-
tünk ilyeneket mi magunk is. Ezeket a hangszereket a gyerekekkel készítet-
tük, és gyakran előkerülnek, amikor fellép nálunk a családi zenekar. Indulhat 
az örömzenélés.

Ha konzervdobozra lufit húzunk, már készen is 
van a dobunk. 

Pengetős hangszer ételtartó dobozból. A kü-
lönböző méretű és vastagságú befőttes (vagy 
postás gumik) más-és más hangot adnak ki, 
ennek megfelelően kell sorba rendezni őket.

Dióból és kartonpapírból készül a kasztanyetta.

Kukoricaszárból, nádból készülhet a dúdoló.
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CSINÁLD MAGAD HANGSZEREK 
GYEREKEKNEK

Ha üvegekbe vagy vizespoharakba különbö-
ző magasságig vizet töltünk, majd kiskanállal 
meg ütögetjük őket, csilingelő hangot adnak. 

Lehet a vizet színezni ételfestékkel, így még 
látványosabb a xilofonunk. A kanalat csak la-
zán érintsük a pohár oldalához, mert akkor fog 
szépen csilingelni. 

HALLÁS 
A zenélés során fejlődik a hallás, 
ami az írás-olvasás tanulásához 
szükséges, emellett fejlődik  
 v  a ritmusérzék, a mozgás. 

Illusztrációk: anapfenyillata.cafeblog.hu



AFL ATOT  MINDENKINEK     6 / 1

Illusztrációk: anapfenyillata.cafeblog.hu

NÉHÁNY HASZNOS TIPP
A PET PALACKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA

A PET palackok újrahasznosítására néhány hasznos tipp, szeretettel minden 
tudatos szülőnek. 

DOBÁLÓS ÜGYESSÉGI JÁTÉK 
1  Végy egy PET palackot, vágd le a tetejét, dí
szítsd dekor tapasszal. 2  Egy műanyag kupakot 
fúrj ki, majd ebbe köss egy madzagot, melynek 
másik végét tekerd be a palacktető kupakjával. 

Indulhat is a játék! A madzag hosszát változtatva 
könnyítheted/nehezítheted a kihívást. A játék se-
gítségével fejlődik gyermeked türelme, kitartásra 
való képessége, szem-kéz koordinációja. 
Számláljatok: 10 kísérletből hányszor sikerült 
beletalálni a tölcsérbe? 

MOBIL TÖLTŐ ÁLLOMÁS
A mobileszközökkel leginkább az a baj, hogy lemerülnek és tölteni kell, és persze ahány fajta, annyi-
féle töltővel van ellátva, így aztán a kábelek és a telefonok szépen kígyózva lógnak a konnektorokból. 
Itt a megoldás, amivel újra felhasználhatod a kiürült samponos, mosószeres flakonodat.



AFL ATOT  MINDENKINEK     6 / 2

Illusztrációk: www.acharmingproject.com, www.easypapercrafts.com,  
www.houseofhumble.com, thepinkdoormat.blogspot.com, anapfenyillata.cafeblog.hu

TOVÁBBI ÖTLETEK

NÉHÁNY HASZNOS TIPP
A PET PALACKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA

Kaspót készíthetsz belőle,  
ha kender zsineggel jó szoro-
san körbetekered, ragasztó-
zod.

Kis éjjeli fény esti félelmek ese-
tére.

Parti világítás esti családi 
programokhoz, baráti találko-
zókhoz.

Tolltartó is készülhet az iskolá-
soknak.

Kis üvegházat is kialakíthatsz 
belőle, alkalmas a csíráztatott 
magvak fejlődésének megfi-
gyelésére is.
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ÍGY VARÁZSOLD ÚJJÁ A KOPOTT, 
VAGY MEGUNT CIPŐDET!

Az ovális és szív alakú foltok hozzátartoznak az ovis nadrágokhoz. A szőnye-
gen, udvaron kúszva-mászva könnyen kiszakad, kikopik a nadrágok térde. 
Ma sem szeretem kidobni a rövid, vagy hibás nadrágokat: megfoltozzuk vagy 
feltuningoljuk őket. 

Én ugyanis még abban az időben születtem, és voltam gyerek, amikor a 
ruhát megjavították, ha elszakadt, a zoknit megstoppolták, ha kilyukadt és a 
jobb (és kevésbé jó) darabokat egyik gyerek hordta a másik után. Ez a szem-
lélet viszont belém égett, és bár a túlfogyasztás szele engem is megcsapott, 
mikor hirtelen óriásira nőtt a választék az üzletekben, később mégis vissza-
tértem a régi szokásokhoz: a ruhákat sokszor viselem, amiket lehet, megjaví-
tunk, és a gyerekek hordanak örökölt darabokat is. 

Különösen így vagyok a cipőkkel, mert nálam a kényelem elsődleges. Így, 
ha egy cipőm kényelmes, ahhoz nagyon ragaszkodom. 

A gyerekként kapott szemléletet pedig ma már egyre inkább tudatosan al-
kalmazzuk a családunkban, hiszen a ruhaipar a világ második legkörnyezet-
szennyezőbb iparága, óriási gondokat okoz a túltermelés, és a túlfogyasztás.

A felújítás 3 részből áll:

1  az előkészítés (tisztítás, eltávolítani a régi impregnáló réteget, esetenként feltöltés folyékony bőrrel, 
alapozás, csiszolás), 2  a festés, és  3  az impregnálás ( befejező lakkozás) Az előkészítés lépései 
eltérőek lehetnek, attól függően, mit szeretnénk felújítani, milyen állapotról, milyen tartósan és nem 
utolsó sorban mennyi pénzt szeretnénk rászánni.
A festékek keverhetőek, így az egyszerűbb színek különböző árnyalatai akár otthon is kikeverhetőek. 

Amit én használtam: 
– Alkoholos bőrtisztító
– Heavy filler: folyékony bőr lyukakra 
– Leather colourant bőrfesték 
– Leather finish- befejező lakk gumikesztyű, szivacs
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Első lépésben nagyon finom csiszoló papírrral eltávolítottam a felkunkorodó, fellazult bőrrészeket. 
Ezután következik a nagyon alapos tisztítás. 

Mivel itt sérült volt a bőr, ezekre a területekre egy ún. folyékony bőrt vittem fel, vékony rétegben. 
Majd hagytam megszáradni az anyagot. A felvitelt addig kell folytatni, míg a sérülés fel nem töltődik, 
nekem most nem volt szükségem újabb rétegre, így a teljes száradás után ismét finoman meg-
csiszoltam a felületet. 

Ha a sérülés nagy felületet érint, és a bőrnek van mintája, akkor arra is van lehetőség, hogy ezt a 
mintát is “felvigyük” a felületre: ez például kanapék, autósülések esetén nagyon hasznos lehet. Így 
egyáltalán nem látszik a javítás. 

Magát a folyékony bőrt is színezhetjük egyébként, de a barna, illetve fekete szín ezt nem kívánta 
meg. 

Szóval eljött a festés ideje. A barna színt én kevertem ki, kétféle barna árnyalatból, és egy szivacs se-
gítségével hordtam fel a cipőre a festéket, 3 rétegben, az egyes rétegek között száradási időt hagyva. 

Színtől, felülettől függően általában 2-6 réteg elegendő a festékből, amit a bőr kicsit magába szív, 
szóval kicsit úgy viselkedik, mint egy lazúrfesték. 

Amikor a festék teljesen megszáradt, szivaccsal felvittem a befejező lakkot 3 rétegben. Természete-
sen az egyes rétegek közötti száradási időt ki kell várni. 

Ebből a lakkból van többféle fényességű, az adott bőrnek megfelelően. Maga a lakk nagyon rugal-
mas, a bőr puha marad tőle. 

A cipő 24 óra múlva használható, de a lakk 7 nap elteltével térhalósodik ki teljesen, így addig nem 
szabad a cipő felületen semmilyen (ápoló, tisztító stb.) anyagot használni. 

Az anyagok nagyon kiadósak, több cipőnyire elegendőek, nekem például a fekete festékből (50 ml) 
egy nyolcad flakon mennyiség fogyott egy cipő és egy csizma teljes átfestésére. 

Kívánok mindenkinek sikeres felújítást, teljen örömötök a megmentett kedves tárgyakban, és nem 
utolsó sorban élvezzük, hogy tettünk valamit a túlfogyasztás ellen és a környezetünk érdekében.



 

MATRICA
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TŰZMANÓ MATRICA

Tegyük ki a feladatlapokat a szülők számára az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódóan egy jól látható 
helyre. Szívesen oldják meg ezeket a gyermekeikkel közösen.

Ehhez készítsünk egy tárolót, amire ráragaszthatjuk az alábbi kis képet/matricát.





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

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.
Köszönet a gyerekeknek, facilitátoroknak, szülőknek, trénereknek, elkötelezett 
partnereinknek, fordítóknak, tervezőknek, illusztrátoroknak, az Aflatoun csapatának, 
önkénteseknek, barátoknak és a családnak, akik valamilyen formában mind  
hozzájárultak a segédanyag létrejöttéhez.

Külön köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették ennek a Családi eszköztár  
segédanyagnak a megalkotását és annak továbbfejlesztett és kibővített, magyar nyelvű 
változatát,  elsősorban a Csoport-téka Egyesület munkatársainak: Miklós Emesének,  
Rétlaki Andreának, Hámori Zoltánnak, továbbá a szakmai munkában résztvevő óvoda- 
pedagógusoknak: Kijácz Orsolyának, Házi Melindának, Molnár Istvánné Mariannak, 
Pozsonyi Alexandrának és Szakácsné Nagy Zsuzsannának.

Csoport-téka Egyesület, Magyarország
+36 20 776 97 27  |  csoportteka@gmail.com 
www.csoportteka.com
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