
„EGYÜTT KÖNNYEBB”
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

1-4. osztály

A társas kompetenciák fejlesztése 4 foglalkozás (modul) tükrében

KÉSZÍTETTE: PÁPAYNÉ TURI MÁRIA

Tartalom:

1. modul: „EGYÜTT KÖNNYEN SIKERÜL”   1. osztály
- modulleírás
- modulvázlat
- tanári melléklet
- diákmelléklet

2. modul: „EGY KOCSIKERÉK NEM JUT MESSZIRE”   2. osztály
- modulleírás
- modulvázlat
- tanári melléklet
- diákmelléklet

3. modul: „MINDENKI EGYÉRT”   3. osztály
- modulleírás
- modulvázlat
- tanári melléklet
- diákmelléklet

4. modul: „A BARÁTSÁG BUKTATÓI”   4. osztály
- modulleírás
- modulvázlat
- tanári melléklet
- diákmelléklet



TÉMAKÖR: "EGYÜTT KÖNNYEBB", 1. OSZTÁLY
A MODUL CÍME: "EGYÜTT KÖNNYEN SIKERÜL"

Ajánlott korosztály 6-7 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja
A segítségnyújtás lehetőségének felismerése, módja, önállóság és kreativitás a közös feladatmegoldás során. Az együtt 
végzett munka öröme

A modul tartalma
Kapcsolatok: segítségkérés, -elfogadás, segítségadás;                                                                                                             
Tartalom: mese: V. Szutyejev: A fenyőfa

Megelőző tapasztalat A karácsonyi készülődés megfigyelése: ki miben segít, hogy az ünnep meghitt legyen. Örömteli várakozás

Ajánlott továbbhaladási 
irány

További közösségi és kapcsolatépítő játékok, a kooperatív tanulás együttműködést hangúlyozó vonásainak erősítése

A kompetencia-fejlesztés 
fókuszai

Társas kompetenciák: együttműködés a közös cél elérése érdekében. Együttműködés, egymás segítése a családon és az 
iskolai közösségen belül. Felelősségvállalás. Kreativitás fejlesztése

Kapcsolódási pontok
NAT-hez: magyar nyelv és irodalom (értő néma olvasás, pontos másolás, élethelyzetek összefüggő elmondása)                 
Művészetek (vizuális kultúra: ábrázolás, esztétikus produktum létrehozása, dráma: mozdulatsor megjelenítse)

Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet. Budapest, 2001

A modult csak december hónapban lehet megvalósítani, mert szorosan kapcsolódik a karácsonyi ünnepkörhöz. Ha van az iskolában "karácsonyi témahét"

vagy "karácsonyváró napok", a modul ennek keretében is jól megvalósítható.

MODULLEÍRÁS



Diák Pedagógus

A "Vak hernyó" - kicsit másképp. A "vak hernyó"-csoportok Egymás iránti bizalom erősítése Kooperatív tanulás: A játék leírása
egymás után indulnak. Amikor a csoporton belül már Odafigyelés a társakra vak hernyó másképp
mindenki volt vezető, véget ér a játék. A hernyók a beszél- A csoporton belüli együttműkö-
gető sarokhoz kanyarodnak, elhelyezkednek. A gyerekek dés erősítése Egész osztály együtt:
spontán módon beszámolnak, milyen érzés volt vezetőnek Szabad megnyilatkozás beszélgetőkör
vagy vezetettnek lenni. 

8 perc

A Az osztály megbeszéli az otthoni feladatot, a megfigyelés Mások feladatainak megisme- Egész osztály együtt:
eredményét: ki miben segít, milyen feladatokat vállal a rése, méltánylása, odafigyelés beszélgetőkör
karácsonyi készülődésben. Melyik tevékenységbe tudtok másokra
bekapcsolódni? 

5 perc
B A csoportok közös rajzokat készítenek, ki hogyan veszi ki Együttműködés Kooperatív tanulás: Csomagoló-

a részét családjukban a karácsonyi készülődésből. A cso- Elfogadás Közös rajz papír, rajzesz-
portok megtekintik egymás rajzait. Kreativitás Három megy, egy közök

8 perc marad

A Minden gyerek kap egy szókártyát, amely egy családi Csoportalakítás, együttműkö- Kooperatív tanulás: Képes
ünneppel kapcsolatos. A szavak mellett kép is van, aki dés csoportalakítás szókártyák
nem áll az olvasási készség magasabb fokán, az a kép
alapján tájékozódhat. A gyerekek aszerint, hogy melyik
ünnephez tartozik a kép és a szó, megkeresik egymást.
Könnyítésül megbeszélhetjük előre, milyen ünnepekről
emlékezünk meg a családban (Mikulás, karácsony, Szil-
veszter, húsvét stb.
Nagyobb osztálylétszám esetén a születésnap témakör is
szóba jöhet.

5 perc

I. RÁHANGOLÁS
I/a. Játék

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA
II/a. Miben tudsz segíteni a családi karácsonyi készülődésben?

II/b. Csoportalakítás

MODULVÁZLAT

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek



Diák Pedagógus
B Különböző ünnepekhez kapcsolódó képeslapokat vágunk Kooperatív tanulás: Feldarabolt

négyfelé, annyit, ahány csoport alakítható az adott létszám- csoportalakítás képeslapok
ból. A képeslapdarabok "megkeresik" egymást.

5 perc

A A csoportok választanak egy tevékenységet, amelyet a kará- Együttműködés Csoportmunka:
csonyi készülődés során kell elvégezni (bevásárlás, takarítás, Kompromisszumkészség dramatizálás
sütés-főzés, fenyőfadíszítés, ajándékkészítés…). Felkészül- Mások munkájának megbecsü-
nek a bemutatására. A csoportok bemutatják a választott lése
tevékenységet, a többiek pedig kitalálják azt.

8 perc

A A tanító felolvassa a mesét. Ismerkedés a mesével Frontális osztálymunka: A mese 
4 perc Figyelem előadás szövege

A A gyerekek egy-egy részletet olvasnak el a meséből, majd Néma olvasás Kooperatív tanulás: A meseszöveg
elmondják társaiknak, miről olvastak. Szövegértés mozaik részletei

Figyelem
B A gyerekek párban olvassák a mesét (ha még nehezen megy Hangos olvasás Páros munka:

az olvasás, nem szükséges az egész szöveget elolvasni). Szövegértés olvasás
Közben aláhúzzák a szereplők nevét.

C A gyerekek lerajzolják a szereplőket. A szereplők képe a Figyelem Önálló munka Rajzeszközök
táblára kerül. Emlékezet Ellenőrzés frontálisan

8 perc

A A csoportok megkapják a szereplők neveit a szókártyákon, Emlékezet Kooperatív tanulás: Szókártyák,
és a színrelépés sorrendjében elrendezik azokat. Ellenőrzik Figyelem kerekasztal papír, ragasztó
a helyes sorrendet a mese szövege alapján, majd felragaszt- Egymás segítése
ják egy lapra. Önellenőrzés

4 perc

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

II/c. Sokféle tevékenységre van szükség

II/d. Mesehallgatás

Eszközök, mellékletek

II/e. Gyakorlás

II/f. Eseményvázlat szókáryákkal



Diák Pedagógus

A A csoportok közös csomagolópapíron lerajzolják fázisaira Emlékezet Kooperatív tanulás: csomagoló-
bontva, hogyan készül a hóember a mesében. Felkészülnek Együttműködés közös rajz papír, rajzesz-
az előadásra, majd közösen eljátsszák a jelenetet. A többi Kommunikációs készség Csoportmunka: közök
csoport mosolygós hóemberrel jutalmazza az előadást. dráma

10 perc

A A gyerekek előre megírt mondatkártyákat kapnak. Közösen Emlékezet Kooperatív tanulás: Mondatkártyák
kitalálják, ki mondhatta, majd a kártya hátoldalára írják a Szövegértés csoportszóforgó
szereplő nevét. Az egyik kártyán nem mondat, hanem a Kompromisszumkészség
szereplő neve van (Szarka): itt maguktól fogalmaznak meg Együttműködés
egy rövid mondatot. 
Ellenőrzés a mondatok felolvasásával; majd minden csoport
felolvassa a saját maga által írt mondatot.

5 perc

A A gyerekek elmondják, milyen befejezéssel fűznék tovább a Kreativitás Frontális munka: Rajzeszközök
mesét. beszélgetés
Lerajzolják, hogyan képzelik el a saját a saját karácsonyfá- Önálló munka:
jukat. rajzkészítés

10 perc

A Fogalmazzák meg a gyerekek, mi volt a legkellemesebb él- Pontos megfogalmazás Egész osztály együtt: Rajzeszközök
ményük a foglalkozás során, miben szeretnének segíteni Empátia beszélgetőkör
otthon a készülődésben. Figyelmes hallgatás Önálló munka:
A kiosztott hóemberrajzokon színezzék ki vagy rajzolják Önértékelés rajzkészítés
tovább azt a hóembert, ami a lelkiállapotuknak leginkább 
megfelel.

A Az osztály közösen feldíszíti a saját karácsonyfáját. Együttműködés Egész osztály együtt Fenyőfa, 
Kompromisszumkészség díszek
Kreativitás

20 perc Esztétikai érzék

IV. KÖZÖS PRODUKTUM LÉTREHOZÁSA, A MODUL LEZÁRÁSA

III. ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉS
III/a. Ki mondhatta?

III/b. Hogyan folytatódhat a mese?

III/c. Értékelés

Eszközök, mellékletek

II/g. Játék, hóemberépítés

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek



TANÁRI MELLÉKLETEK

Vak hernyó – másképp – a játék leírása:
A gyerekek csoportonként sorba állnak, egymás vállába kapaszkodnak. Az első 

csoport segítségével bemutatjuk a játékot és elmagyarázzuk a szabályokat. A cso-
portvezető szeme nyitva, a vezetettek becsukják a szemüket és rábízzák magukat a 
vezetőre. A vezető úgy közlekedik a teremben, hogy az akadályokat, bútorokat elke-
rülje. Közben a többi csoportot is egymás után indítjuk, a csoportvezetőknek a többi 
csoportra is figyelniük kell. Ha mégis ütköznek, akkor történhet csere a vezetők és a 
vezetettek között. Ha a teremben szűk a hely, kisebbek a „közlekedőfelületek” és 
nagyobb az osztálylétszám, ez a játékváltozat könnyebben kivitelezhető.

A mese szövege:

VLAGYIMIR SZUTYEJEV: A FENYŐFA

Ma reggel a gyerekek megnézték a naptárt, és ezt olvasták le róla: DECEMBER 
31.

Holnap hozza a Télapó a fenyőfát! A játékok biztosan készen lesznek, de a fenyőfa 
még sehol sincs. A gyerekek elhatározták, hogy levelet írnak Télapónak, küldjön ne-
kik egy fenyőfát a sűrű erdőből, bolyhos, zöld fenyőt, a legszebb fenyőt.

Kedves Télapó!

Kérünk Téged, küldjél nekünk karácsonyra egy szép fenyőt! Játékot majd csiná-
lunk, az nem kell. E levelet elviszi majd neked egy hóember!

A gyerekek és a Hóember

Hát egy ilyen levelet írtak a gyerekek, és rögtön utána kiszaladtak az udvarra – hó-
embert csinálni.

Nagy egyetértésben dolgoztak: volt, aki a havat hordta, volt, aki tapasztotta.
A Hóember fejére egy lyukas vödröt tettek, két szeme szénből készült, az orra he-

lyére meg egy szál sárgarépa került.
Nos hát, nagyon jól sikerült a hóemberpostás!
A gyerekek átadták neki a levelet, és így szóltak:

Hóember, Hóember,
nálad jobb postás nem kell,
sötét erdőt járod,
levelünk a párod.

Télapónak vidd el őt,
keressen egy kis fenyőt,
sűrű ágú, zöld szoknyájú,
tűlevelű ismerőst.



Hozd el azt a kis fenyőt,
minden gyerek várja őt!

Beköszöntött az este, a gyerekek hazaszállingóztak, a Hóember pedig így dohogott 
magában:

– Hm… Ezek feladták a leckét! Most aztán kihez forduljak, merre induljak?
– Vigyél magaddal! – vakkantott fel váratlanul Bobik, a kutyuska. – Jó orrom van, 

segítek neked megkeresni az utat.
– Persze hogy elviszlek, kettesben sokkal vidámabb! – örvendezett a Hóember.
Sokáig mentek, mendegéltek, a Hóember és Bobik, míg végül is elérkeztek a sűrű, 

nagy erdőhöz.
Éppen eléjük szaladt egy nyúl.
– Errefelé lakik a Télapó? – kérdezett rá a Hóember.
De a Nyúlnak lélegzetvételnyi ideje sem volt, mert éppen a Róka üldözte. 
– Vau! Vau! – ugatott fel Bobik, és ő is a Nyúl után vetette magát.
Elszomorodott a Hóember.
– Úgy látszik, egyedül kell továbbmennem.
És egyszerre nagy szél kerekedett, hatalmas hóvihar söpört végig az erdőn…
A Hóember megremegett és… darabokra szakadt szét. Csak egy vödör, egy levél 

meg egy szál sárgarépa maradt belőle a havon.
Visszarohant a Róka, és bosszankodva mondta:
– Hol van az az ember, aki miatt elszalasztottam a nyúlpecsenyémet?
Nézi – hát látja, hogy senki sincs ott, csak egy levél fekszik a havon. Fogta a leve-

let, és elszaladt vele.
Megjött Bobik is.
– Hol a Hóember?
A Hóember nincs sehol.
Épp ekkor érte utol a Farkas a Rókát.
– Mit viszel, komám? – mordult rá a Farkas. – Felezzünk!
– Eszem ágában sincs veled felezni, mikor magam is hasznát vehetem! – szólt a 

Róka és elfutott.
A Farkas meg – utána.
És a kíváncsi Szarka is utánuk repült.
Ott sírdogált Bobik magában, a nyulak pedig egyre csak azt hajtogatják:
– Úgy kellett, úgy kellett, minek kergettél mindig minket, minek ijesztgettél mindig 

minket?
– Soha többé nem foglak benneteket bántani – mondta Bobik, és még hangosab-

ban kezdett sírni.
– Na, ne sírj, segítünk rajtad – ígérték a nyuszik.
– Mi pedig a nyusziknak – makogták a mókuskák.
És a nyuszik nekiálltak hóembert építeni, a mókusok segítettek a munkában: a 

mancsukkal veregették, a farkukkal legyezgették, ragasztották.
A Hóember fejére ismét egy lyukas vödröt tettek, két szeme szénből készült, az or-

ra helyére meg egy szál sárgarépa került.
– Köszönöm nektek – szólalt meg a hóember –, hogy újra felépítettetek. Most pedig 

segítsetek megkeresni a Télapót.
Elkísérték a Medvéhez. A Medve aludt a barlangjában, hát felébresztették.
Elmesélte neki a Hóember, hogy a gyerekek tulajdonképpen a Télapóhoz küldték őt 

egy levéllel.
– Egy levéllel? – brummogta a Medve. – Hol az a levél?



S csak ekkor kaptak észbe, hogy nincs meg a levél!
– Levél nélkül pedig a Télapó nem ad nektek fenyőfát – mondta a Medve. – Jobban 

teszitek, ha hazamentek, majd én kivezetlek benneteket az erdőből.
S egyszerre – honnan, honnan nem? – ott termett előttük a Szarka, és azt csörög-

te, örömében pörögve:
– Itt a levél! Itt a levél!
És elmesélte nekik, hogyan talált a levélre. Amikor a Hóember szétesett, a Róka el-

lopta a levelet. A Farkas el akarta tőle venni, ezen összeverekedtek, és a szemfüles 
Szarka ekkor csente el a levelet. Hát így történt mindez.

És mindahányan, akik voltak, elindultak a levéllel a Télapóhoz.
A Hóember sietve lépked, nagyon izgul: hol egy dombról gurul le, hol egy gödörbe 

pottyan, hol egy tuskóba botlik.
Persze, a Medve mindig kihúzza a csávából, de aztán megint csak darabokra sza-

kad szét a Hóember.
Végül is elérkeztek a Télapóhoz.
Télapó elolvasta a levelet, és így szólt:
– Hogyhogy ilyen későn jöttök? Jaj, Hóember, hogy fogod majd így elvinni idejére, 

pont karácsonyra a gyerekeknek a fenyőfát?
Itt mindnyájan a Hóember védelmére keltek, elmondták, mi történt vele. Télapó a 

saját szánját adta nekik, s a Hóember a fenyővel elhajtott a gyerekekhez.
A Medve visszabújt a barlangjába – tavaszig kialussza magát.
És reggelre a Hóember ott állott a régi helyén, csakhogy levél helyett egy zöld fe-

nyőt tartott a kezében.



KÉP- ÉS SZÓKÁRTYÁK: ÜNNEPEK

KARÁCSONYFA ANGYAL FENYŐFA

SZALONCUKOR CIPŐ VIRGÁCS

RÉNSZARVAS MIKULÁS TROMBITA

PEZSGŐ LÓHERE MALAC

DIÁKMELLÉKLET



NYÚL HÍMES TOJÁS BARKA

KÖLNI TORTA LUFI

GYERTYA ZSÚR



SZEREPLŐKÁRTYÁK:

Hóember Kutyuska Nyúl

Róka Farkas
nyuszik, 
mókusok

Medve Télapó

KI MONDHATTA? - MONDATKÁRTYÁK

De későn jöttök! Odaadom a szánomat, hogy karácsonyra a gyerekekhez 
érjetek!

Hóember, hóember, nálad jobb postás nem kell!

Jó orrom van, segítek megkeresni az utat.

Na ne sírj, segítünk neked, újra felépítünk!

Ki merészel háborgatni legszebb téli álmomban?



ÉRTÉKELŐLAP



TÉMAKÖR: "EGYÜTT KÖNNYEBB", 2. OSZTÁLY
A MODUL CÍME: "EGY KOCSIKERÉK NEM JUT MESSZIRE"

Ajánlott korosztály 7-8 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja
Egymás munkájának elismerése. A közös célhoz mindenkinek saját erejéhez, tehetségéhez mérten kell hozzájárulnia. 
Türelem és kitartás a közös tevékenységben

A modul tartalma
Együttműködést és kölcsönös bizalmat építő játékok                                                                                                                            
Kapcsolatok: közösségi együttlét, együttműködés a csoportban                                                                                                                                            
Mese: V. Szutyejev: A négy kis ezermester. A mese feldolgozása, szövegértés, dramatikus megjelenítés

Megelőző tapasztalat Egyszerűbb kooperatív módszerek ismerete, kialakult olvasás- és íráskészség, alapvető drámajáték-tapasztalat

Ajánlott továbbhaladási 
irány

További csoportépítő játékok. A kooperatív tanulás együttműködést hangsúlyozó vonásainak erősítése

A kompetencia-fejlesztés 
fókuszai

Társas kompetenciák: együttműködés, egymás segítése a közösségen belül, kommunikációs készségek, önkifejezés, 
önállóság, kreativitás fejlesztése, véleményalkotás

Kapcsolódási pontok
NAT-hez: magyar nyelv és irodalom (néma és hangos olvasás, szövegértés, szókincsfejlesztés, kommunikácós készségek, 
íráskészség)                                                                                                                                                                                  
Vizuális kultúra: ábrázolás, esztétikai érzék. Dráma: kifejező készség, kreativitás

Támogató rendszer
Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet. Budapest, 2001                                                                                                                               
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat. Budapest, 1976

Ez a modul szorosan kapcsolódik az első évfolyam "Együtt könnyen sikerül" moduljához. Ekkor egymás segítése, a segítségadás lehetőségeinek felismerése
állt a fejlesztés fókuszában. Az "Egy kocsikerék nem jut messzire" című modulban hozzáadott tartalomként jelenik meg mások munkájának megbecsülése,
türelem és kitartás a segítségadás és -elfogadás során, valamint az, hogy mindenki önmaga képességeihez mérten vegyen részt a közös tevékenységben.
A modul megvalósítását november vagy december hónapban javaslom, mert irodalomórákon ekkor foglalkoznak a gyerekek a mesékkel, és ekkor már az
olvasás és szövegértés készségének a megfelelő fokán állnak.

MODULLEÍRÁS



Diák Pedagógus

A "Add tovább a mozdulatot!" - másképp Egymásra hangolódás Egész csoport együtt: A játék leírása
A gyerekek a beszélgetősarokban állnak körben. A játék Figyelem játék
végén párba állnak a következő játékhoz. Türelem

5 perc Mozgásos emlékezet
B "Kocsi és vezetője" játék Kölcsönös bizalom erősítése Páros munka: A játék leírása

Verbális kommunikáció játék
Pontos utasítások
Szövegértés

5 perc Irányok

A gyerekek arról beszélgetnek, ki hogyan érezte magát a Saját élmények, tapasztalatok Egész osztály együtt:
kocsijáték során. Mi kellett ahhoz, hogy a játék megvalósul- felelevenítése beszélgetőkör
hasson, biztonságos legyen? Kommunikációs készség - 

szóbeli szövegalkotás
5 perc Figyelem és figyelmes hallgatás

A Előzőleg megismert mesék szereplőit a gyerekek barkochba- Korábbi történetek felelevenítése Egész osztály együtt
kérdések alapján találják ki. Logikus gondolkodás

Emlékezet
5 perc Kérdéstechnika

B Az előzőekben megismert mesék szereplőit "bemutatkozó Kreativitás Kooperatív tanulás: Lapok, 
szövegek" alapján találják ki. A megoldásokat (a mesesze- Asszociációs képesség kerekasztal íróeszközök
replők nevét a csoportok felírják egy lapra. A megoldásokat Emlékezet Frontális munka:
frontálisan ellenőrizzük. Figyelem ellenőrzés

5 perc

I. RÁHANGOLÁS
I/1. Játék

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA
II/1. Beszélgetés

II/2. Kitalálós játék

MODULVÁZLAT

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek



A tanító állatképeket helyez a gyerekek elé a földre, úgy, Fantázia Egész osztály együtt: Az állatok képei
hogy mindegyik látható legyen, ha körbeállják. A tanulók Beleélő képesség beszélgetés
szimpátia alapján kiválasztanak egyet-egyet a képek közül, Figyelmes hallgatás
választásukat meg is indokolják. Érdemes megjegyezni, ki Türelem
mit választott, hiszen a képek között a feldolgozandó Szu-
tyejev mese szereplői is megtalálhatók (légy, sün, béka,
kakas, nyúl, medve)

6 perc

Minden csoport kap egy feladatlapot más-más mesékből Figyelem Frontális osztálymunka Feladatlapok
származó részletekkel, amiket már korábban feldolgoztunk. Emlékezet

5 perc

II/5. Mesehallgatás
A tanító felolvassa a mesét. Ismerkedés a mesével Frontális osztálymunka A mese

4 perc Figyelem Előadás szövege

II/6. Szómagyarázat
A csoportoknak a tanító kiosztja a feltételezhetően ismeret- Szókincsbővítés Kooperatív tanulás: Szókártyák,
len jelentésű szavak szókártyáit, a gyerekek képekkel azo- Néma értő olvasás csoportmunka képek, ragasz-
nosítják őket. A szókártyákat s a képeket egymás mellé ra- tó, lapok
gasztják egy lapra és kiteszik a táblára.

5 perc
A tanító kiosztja az ismeretlen szavak és a hozzájuk tartozó Szókincsbővítés Páros munka: Szókártyák,
szinonimák szókártyáit. A gyerekek egymás mellé felragaszt- Néma értő olvasás szavak párosítása ragasztó, lapok
ják az összetartozókat. Frontálisan ellenőrzés

5 perc

II/7. Gyakorlás
A A gyerekek egy-egy részletet olvasnak a meséből, majd el- Néma olvasás Kooperatív tanulás: A négy részre

mondják társaiknak, miről olvastak. Szövegértés mozaik osztott mese
Figyelem szövegének 

5 perc egy-egy részlete
B A gyerekek párban olvassák el a mesét. Hangos olvasás Páros munka: A négy részre

Szövegértés olvasás osztott mese
szövegének 

5 perc egy-egy részlete

II/4. Ismert mesék felelevenítése

II/3. "Bújjunk állatbőrbe!" játék



C A gyerekek lerajzolják a szereplőket. Figyelem Önálló munka Rajzeszközök
5 perc Emlékezet Ellenőrzés frontálisan

II/8. Szereplők tulajdonságai
A csoportok közösen megoldják a tanító által kiosztott feladat- Figyelem Kooperatív tanulás: Feladatlap
lapot. A, B, C, D kártyák kiosztása. A diákkvartett szabályai Emlékezet diákkvartett
szerint a feladatlap kitöltése után a gyerekek megválaszolják Empátia
a kérdéseket. Néma értő olvasás

6 perc Íráskészség

III/1. Mondatok sorbarendezése
A tanító a mese kulcsmondatait (vázlatpontok) mondatkártyá- Emlékezet Kooperatív tanulás: Mondatkártyák
kon osztja ki. A csoportok sorbarendezik őket. Együttműködés időrend kialakítása

Értő olvasás
A csoportok a mondatokhoz rajzokat készítenek, amelyek Kompromisszumkészség Kooperatív tanulás: Csomagoló-
egy képregénnyé állnak össze. A csoportok megtekintik Türelem Közös rajz papír, rajzesz-
egymás munkáját, mosolygós arccal jutalmazzák őket. Együttműködés Képtárlátogatás közök

10 perc

III/2. A legkedvesebb szereplő lerajzolása
A gyerekek lerajzolják a mesének azt a szereplőjét, akivel Önálló munka Rajzeszközök
leginkább azonosulni tudnak. Választásukat meg is insokol-
ják.

5 perc

III/3. Dramatizálás
A csoportok kiválasztanak egy részt a meséből, és bemutat- Kommunikációs készség Csoportmunka:
ják a többieknek. A többi csoport röviden szóban értékeli az dráma
előadást.

8 perc

III/4. Értékelés
A gyerekek elmondják, hogy a foglalkozás melyik részében Pontos megfogalmazás Egész osztály együtt:
érezték legjobban magukat. Türelem beszélgetés

3 perc Figyelmes hallgatás

III. ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, KÖZÖS PRODUKTUM, ÉRTÉKELÉS



TANÁRI MELLÉKLET

Az „Add tovább a mozdulatot!” játék leírása:
A gyerekek körbeállnak, a tanító bemutat egy mozdulatot, amit a mellette álló gyerek 
utánoz, és egy új mozdulatot is kitalál. Ezt bemutatja a soron következő társának, aki 
megismétli ezt az új mozdulatot, és ő is kitalál egy újabbat, amit továbbad. Tehát 
mindenki két mozdulatot mutat. A játék akkor érhet véget, ha mindenki sorra került.

A „Kocsi és vezetője” játék leírása:
A csoporttagok párba állnak, az egyik diák lesz a kocsi, a másik a sofőr. A sofőr a 
kocsi mögött áll, kezeit ráteszi a társa vállára. A kocsi becsukja a szemét, és a 
kezével is eltakarja. A sofőr azután irányítja a kocsit a teremben, kézi jelzésekkel, 
halk suttogó utasításokkal. Egy idő után szerepet cserélnek. Ezután a csoport másik 
felének párjával is cserélhetnek.

A mese szövege:

VLAGYIMIR SZUTYEJEV: A NÉGY KIS EZERMESTER

Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik 
Legyecske, a kis Béka, Sünike meg Kakaska – Aranytaréj-Kakaska.

Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót 
eszegetni.

Mentek, mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, 
hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi 
bizonyos, de azért nem akármilyen szekér az! Minden kereke más és más: az egyik 
egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobbacska, a harmadik amolyan se nem 
kicsi, se nem nagy; a negyedik pedig: a legeslegnagyobb.

A szekér régesrég ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla.
Legyecske, a kis Béka, Sünike meg Kakaska csak álltak, álltak a szekér előtt, 

bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak.
Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból, ő is nézi, kacarászik.
– Tiéd ez a szekér? – kérdezik a nyúltól.
– Nem, ez a Medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végire, 

hát kihajította. Azóta is itt áll.
– Hát akkor fogjuk meg, vigyük haza ezt a szekeret! – mondta Sünike. – Elkél majd 

a háztartásban.
– Úgy van, vigyük haza! – helyeseltek a többiek.
Nekiláttak hát mindnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony 

nem mozdult.
Húzták-vonták előre-hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra.
A Nyúl kacag, hahotázik, majd megpukkad nevettében:
– Ki-hi-hi-hi-ne-he-he-hek is kell egy ilyen vacak ha-ha-ha-ha-hasznavehetetlen 

szekér!
Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni – elkél majd a háztartásban.
Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel:
– Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket!
– Úgy van! Gyerünk, igyekezzünk!



Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-
picike kis kereket, Sünike a nagyobbacskát, a kis Béka a se nem kicsit, se nem 
nagyot.

Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, 
csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta:

– Kukurikúú!
A Nyúl nevette őket.
– Micsoda csodabogarak, különféle kerekekkel karikáznak hazafelé!
Ezalatt a Legyecske, a kis Béka, Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket, 

de bizony erősen gondolkodóba estek: most aztán mihez kezdjenek velük?
– Én már tudom! – szólalt meg a Legyecske; azzal fogta az icike-picike kis kereket 

és egy irinyó-pirinyó kis rokkát csinált belőle.
Sünike kitalálta: ha két kis botot erősít saját kerekéhez, talicska lesz belőle.
– Én is kifundáltam ám valamit! – brekegte a kis Béka, és a se nem kicsi, se nem 

nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni.
Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette, sok-sok követ 

hordott oda mellé, és épített egy malmot.
Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban: Legyecske fonalat fon a 

rokkán, a kis Béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, bogyót, rőzsét 
szállít az erdőből talicskáján.

Kakaska meg lisztet őröl a malomban.
Egyszer csak elment hozzájuk a Nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak
És úgy fogadták, ahogy egy kedves vendéget szokás.
Legyecske kesztyűt kötött neki,
a kis Béka sárgarépával kínálta,
Sünike – gombával és különféle bogyókkal,
Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával.
Elszégyellte magát a nyúl.
– Bocsássatok meg nekem – mondta. – Kinevettelek benneteket, de most már 

látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, 
nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.



SZÓKÁRTYÁK

fatuskó rőzse szekér

rokka talicska

kerekes kút vízimalom

DIÁKMELLÉKLET



SZINONIMÁK

álmélkodik csodálkozik

elkél szükség lehet rá

felpattan felugrik

csodabogár furcsa lény

lepény sütemény

leleményes ügyes

MONDATKÁRTYÁK

Legyecske, a kis Béka, Sünike meg Kakaska találtak egy gazdátlan 
szekeret az erdőben.

Hozzáláttak, hogy hazavigyék a szekeret.

Mind a négy ezermester hazagurított egy-egy kereket.

A Nyúl kinevette őket.

A négy jó barát megvendégelte a Nyulat.

Legyecske rokkát, Sünike talicskát, a kis Béka kútkereket, Kakaska 
vizimalmot készített.



1. Húzd alá a szereplők nevét!

2. Mi jellemzi a főszereplőket? 
    Húzd alá kékkel, mi jellemzi a Legyecskét, a Békát, a Sünikét és a 
    Kakaskát!
    Húzd alá pirossal, mi jellemzi a Nyulat!
    Húzd alá zölddel, mi jellemzi a Medvét!

belátja hibáját türelmetlen leleményes

szorgalmas meggondolatlan ügyes

jószívű kedves kitartó

önzetlen

3. Másold le a szereplők nevét a színrelépés sorrendjében!________

_____________________________________________________

4. Fejezd be a mondatokat!

A Medve azért nem készült el a szekérrel, mert________________

_____________________________________________________

A Nyúl kinevette a négy barátot, mert________________________

_____________________________________________________

A négy barát hazavitte a kerekeket, mert_____________________

_____________________________________________________

FELADATLAP



TÉMAKÖR: "EGYÜTT KÖNNYEBB", 3. OSZTÁLY
A MODUL CÍME: "MINDENKI EGYÉRT"

Ajánlott korosztály 8-9 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja
Közös cselekvés öröme, felelőssége. Bármely társunkért megvalósítjuk az összefogást, tekintet nélkül az adott személy 
érdemeire

A modul tartalma

Témák: pszichikus működésünk, tulajdonságok, felelősség                                                                                         
Kapcsolatok: együttműködés az osztályközösségben                                                                                                                                                 
Tartalom: Lázár Ervin: A kisfiú és az oroszlánok című meseregényének "Amelyben Szigfrid újra fellép" című fejezete alapján 
ráirányítani a gyerekek figyelmét arra, hogy a közös cselekvés megsokszorozza a közösség erejét

Megelőző tapasztalat Előzetes élmények közös tevékenységről, pl. környezetvédelmi tevékenység, telefonkönyv, újrahasznosítható flakon gyűjtése

Ajánlott továbbhaladási 
irány

Ha nem olvasták a könyvet, a könyv elolvasásának ajánlása. Előremutató közös tevékenységet is tervezhetünk, pl. másik 
osztállyal való közös program, leendő iskolások fogadása

A kompetencia-fejlesztés 
fókuszai

Társas kompetenciák: együttműködés, empátia, kommunikációs készségek                                                                                                                  
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek, kreativitás

Kapcsolódási pontok
A NAT-hez: magyar nyelv és irodalom (szövegértő olvasás, saját vélemény megfogalmazása, ítélőképesség, kommunikációs 
készségek, íráshasználat); Művészetek: vizuális kultúra (ábrázolás), tánc és dráma (dramatizálás)

Támogató rendszer
Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest, 2001                                                                                                                             
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat, Budapest, 1976

A modul feldolgozásához nem okvetlenül szükséges Lázár Ervin: A kisfiú és az oroszlánok című meseregényének elolvasása, de ha nem olvasták a gyerekek,
szükséges előzőleg beszélgetni róla. Természetesen jó, ha a könyvet közösen elolvassuk, ez a "kötelező" olvasmányunk. A továbbhaladási irány mindenkép-
pen a könyv elolvasásának szorgalmazása. A modult november vagy december hónapban célszerű megvalósítani, mert ebben az időszakban foglalkoznak a
gyerekek irodalomórákon az iskolai közösséggel kapcsolatos témákkal.

MODULLEÍRÁS



Diák Pedagógus

"Vaklabirintus" Egymásra hangolódás Egész osztály együtt A játék leírása
A játék végén a megszokott csoportbeli helyükre ülnek a gye- Figyelem
rekek. Kölcsönös bizalom erősítése

5 perc Együttműködés

A csoportok megoldják a tanító által kiosztott keresztrejtvényt. Asszociációs készség Csoportmunka Keresztrejtvény A keresztrejt-
A rejtvény megoldása a modul címe, problémafelvetés, a be- Szókincsfejlesztés Ellenőrzés frontálisan csoportonként vény megoldása
szélgetés céljának megjelölése. Ráhangolódás

A tanítói problémafelvető kérdések lehetnek: Saját élmények, tapasztalatok Egész osztály együtt:
Mit jelent számotokra ez a szólás: Egy mindenkiért? felelevenítése beszélgetőkör
Milyen közös tevékenységet végeztünk mostanában, ami a Kommunikációs készség
környezetünknek hasznos volt? Szóbeli szövegalkotás
Előfordult-e már, hogy összefogtatok egy társatok érdekében, Figyelem és figyelmes hallgatás
vagy egy közös célért, ami hasznosnak bizonyult?
Segítettetek-e valakin, aki önhibájából vagy azon kívül bajba
került?

4 perc

A tanító felolvassa a mesét. Ismerkedés a történettel Frontális osztálymunka: A fejezet szöve-
8 perc Figyelem előadás ge

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA
II/1. Keresztrejtvény

II/2. Beszélgetés

II/3. Mesehallgatás

I. RÁHANGOLÁS
I/1. Játék

MODULVÁZLAT

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek



Diák Pedagógus

II/4a. A csoportok négy részre osztva megkapják a fejezet szöve- Néma értő olvasás Kooperatív tanulás:
gét. A saját szövegrészükben aláhúzzák a szereplők nevét. Figyelem szóforgó
Az általuk elolvasott szöveg tartalmát elmondják a csoport- Emlékezet
társaiknak. Lényegkiemelés

5 perc Közös értelmezés kialakítása
II/4b. Szómagyarázat: Szókincsbővítés Kooperatív tanulás: Szókártyák,

A csoportok szókártyákon megkapják a szöveg feltételezhe- Néma értő olvasás csoportmunka lapok, ragasztó
tően nem mindenki által ismert szavait, és ezek magyaráza- Együttműködés
tát, szinonimáit tartalmazó szókártyákat. A gyerekek párosít-
ják a szókártyákat, majd felragasztják őket egy lapra. Meg-
tekintik egymás munkáját és mosolygós arccal jutalmazzák.

5 perc
II/4c. Feladatlap megoldása: Közös vélemény kialakítása Kooperatív tanulás: Feladatlap

A tanulók a szöveg megértését ellenőrző feladatlapot oldanak Vitakészség csoportmunka Megoldókulcs
meg csoportonként. Közös álláspontot alakítanak ki, amely Értő olvasás önellenőrzés
elősegíti a témáról való osztályszintű beszélgetésnél a véle- Íráskészség
ményük formálását.

15 perc
II/4d. Szólások, közmondások: Közös vélemény kialakítása Kooperatív tanulás: Közmondások

A csoportok szólásokról és közmondásokról döntik el, hogy Kézikönyvhasználat csoportmunka és megoldó-
kapcsolódnak-e a szöveg témájához. Ha szükséges, segéd- Elvonatkoztatás önellenőrzés kulcs
könyvet használnak. Segédkönyv:
Időkitöltő: rajzkészítés valamelyik közmondáshoz O. Nagy Gábor:

Magyar szólá-
sok…

10 perc Rajzeszközök

A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

II/4. Szövegfeldolgozás

Tevékenységek - időmegjelöléssel



Diák Pedagógus

A gyerekek közösen beszélgetnek a témáról, elmondják a Pontos megfogalmazás Egész osztály együtt:
foglalkozás során kialakul véleményüket, gondolataikat. Egyéni véleményalakítás beszélgetőkör
A tanító beszélgetést irányító kérdései lehetnek: Empátia
Milyennek ismertétek meg Szigfridet? Csak jó tulajdonságai Türelem
voltak?
Miért segítettek neki mégis olyan sokan?
Hogyan sikerültek a mutatványok?
Miért éljenzett mégis a közönség?
Mi a véleményetek a szereplők kegyes hazugságairól? Be
lehet ezeket vetni nemes cél érdekében?
Miért csatlakoztak egyre többen az ünneplőkhöz?

A gyerekek lerajzolják a csomagolópapírra a szöveg négy Együttműködés Kooperatív tanulás: Csomagoló-
részének négy jelenetét, plakátot készítenek, bemutatják Kompromisszumkészség közös plakát papírok, 
egymásnak. Mosolygós arccal jutalmazzák egymás munkáit, rajzeszközök
de minden csoport csak egy közös arcot adhat (ebben meg Három megy, egy 
kell egyezniük). marad

15 perc

A csoportok felkészülnek a mese egy-egy részletének bemu- Kommunikációs készség Csoportmunka:
tatására és a többi csoport előtt előadják. A részletet szaba- Együttműködés dráma
don választhatják, sőt, "szövetkezhet" két csoport is, ha a 
szereplők száma megkívánja, és meg tudnak egyezni.

10 perc

A tanulók értékelik egymás csoporton belüli munkáját, hogyan Türelem Egész osztály együtt:
valósult meg egymás segítése, a munkamegosztás a csoport- Egymás figyelmes hallgatása beszélgetés
ban. Vigyázni kell arra, hogy a pozitívumokat emeljék ki. Pontos megfogalmazás

5 perc Empátia

III/3. Dramatizálás

III/4. Értékelés

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

III/2. Közös produktum készítése

III/1. Beszélgetés



TANÁRI MELLÉKLET

„Vaklabirintus”
A csoportból egy játékosnak bekötik a szemét. Egy másik csoporttag gyorsan szét-
szórtan a teremben elhelyez 6 tárgyat (pl. két könyvet, két babzsákot, két színes la-
pot). A „vak” játékosnak rá kell lépnie minden kitett jelzőtárgyra. A csoport egyszerre 
egy irányt jelölhet meg, és a „vaknak” ezt addig kell követnie, amíg egy másik utasí-
tás nem hangzik el. Ezután szerepcsere következik.

BRUCKNER SZIGFRID ÚJRA FELLÉP
(Lázár Ervin: A kisfiú és az oroszlánok – XIII. fejezet)

Ez a cirkusz is ugyanott állt, ahol pár héttel ezelőtt az Altamero. De közel sem volt 
olyan fényes és imponáló.

Az igazgató, egy kedélyes, kövér bácsi, mosolyogva fogadott, leültetett az irodájá-
ban, és megkínált bennünket likőrrel. Elmondtuk neki, miért jöttünk.

Sajnálkozva rázta a fejét.
- Megérthetnek engem. Egy idegen oroszlán... Nem vállalhatom a kockázatot. Eset-

leg nevetségessé válunk. Az ilyen öreg oroszlánok nem sokat tudnak már... Nagyon 
sajnálom, kérem.

Elszomorodtunk.
Mit mondunk Szigfridnek? Bandukoltunk hazafelé, lógott az orrunk.
- Én hazamegyek - mondtam.
- Nem szép tőled, hogy most egyedül hagysz - nézett rám Peti. - Nem tudom, ho-

gyan vigasztaljam meg Szigfridet.
- Tudjátok mit? Van egy ötletem - szólalt meg ekkor Gabriella.
Megsúgta a tervet.
- Pompás! - kiáltotta a kisfiú.
- Siessetek! - integetett felénk már messziről Szilvia. - Szigfrid már nagyon vár 

benneteket.
Szigfrid föl s alá járkált a pajtában, és idegesen motyogott valamit. Már ünneplőbe 

öltözött. A nagy alkalomra kölcsönkérte dr. Kis Jánostól a frakkját.
- Az enyém már túl kopott, nem állhatok ki benne a közönség elé - hadarta.
Dr. Kis János nem szívesen ugyan, de kölcsönadta az előadásra a frakkot.
- Nos, mi van? Megengedte? - rohant elénk Szigfrid.
- Persze - mondta a kisfiú. - Nagyon kedves volt, azonnal beleegyezett.
- Hogy volt, meséljétek el!
- Bementünk, először gyanakodott az igazgató, de amikor megmondtuk a nevedet, 

azonnal beleegyezett. "Ja, a szavannák ura! - mondta. - Az más! Én kérem, hogy 
lépjen föl!"

- Na ugye? - düllesztette ki a mellét Szigfrid.
- És mikor léphet fel? - kérdezte Arabella.
- Még ma. Ma éjjel - mondtam gyorsan.
- Mit gondoltok, sikerülni fog? - izgult Szigfrid. - Nagyon régen szerepeltem. Az 

egyensúlyozó számot csinálom. Ugye menni fog, fiúk?
- Persze, Szigfrid, miért vagy úgy megijedve?
Szigfrid még ötször átöltözött, mindenféle trikót és jelmezt próbálgatott magára.
- Arabella, te leszel a zenekar - súgta a kisfiú, nehogy Szigfrid meghallja.



- Hogyhogy? - kérdezte Arabella meglepődve.
Neki is elmondtuk a tervet, és Szilviának is, meg dr. Kis Jánosnak is. Csak Láz Je-

nőnek nem, mert Jenő megint aludt.
Késő éjjel indultunk el. Elöl Szigfrid ment Szilviával. Rettenetesen izgult, alig győz-

tük vigasztalni, hogy a fellépés biztosan sikerül, egy pillanatig se féljen. De Szigfrid 
félt. Kis bűntudatot éreztem, de erről nem mertem szólni még Petinek sem. De azt 
hiszem, Peti is éppen olyan szomorú volt, mint én. Két nagy vödröt cipeltünk, meg 
mindenféle tepsit. Arabella egy fésűt hozott, és hártyapapírt, s az én zsebemben volt 
egy erős fényű zseblámpa.

Nemsokára megláttuk a cirkuszt. Némaság és sötétség áradt belőle. Szigfrid kicsit 
meghökkent.

- Nem késtünk el?
- Á, hova gondolsz, Szigfrid, dehogy késtünk!
- Ez már egy meglehetősen modern cirkusz - mondta a kisfiú. - Ne lepődj meg, ha 

néha kicsit sötétebb lesz, mint megszoktad.
- Igen, ezeknél a modern cirkuszoknál furcsa szokások vannak - mondta Arabella 

is.
Odalopakodtunk a sátorhoz. Nem vett észre bennünket senki. Szigfrid nem látott, 

nem hallott az izgalomtól.
- Most megmutatom nekik - mormogta néha. Belopóztunk a ponyva alatt. Az üres 

széksorok némán ásítottak a sötétségben.
- Hol vagyunk? - kérdezte Szigfrid.
- Csönd! - sziszegte Arabella.
Gabriella, Arabella, dr. Kis János és én a vödrökkel és tepsikkel fölmásztunk a sö-

tét nézőtérre. A kisfiú és Szilvia a bejáratnál maradt Szigfriddel.
- Most bejelentem a számot, aztán jöhetsz - mondta a kisfiú.
Ezzel kiállt a porond közepére és harsogó hangon ezt mondta:
- Nagyérdemű közönség, páratlan fellépésnek lehetnek tanúi a következő percben. 

A világ leghíresebb oroszlánja, a szavannák királya, Bruckner Szigfrid mutatja be 
önöknek kivételes attrakcióját.

Mikor a kisfiú elhallgatott, éktelen zenebonába kezdtünk. Torkunk szakadtából üvöl-
töttünk, és teljes erőből csörgettük a vödröket és a tepsiket.

- Fényt! - hallatszott Szigfrid hangja.
Bekapcsoltam az elemlámpát, és az éles fénysugarat Szigfridre irányítottam.
Erre büszke léptekkel a porond közepére gyalogolt, meghajolt a nézőtér felé. Szil-

via egy asztalt hozott neki. Szigfrid az asztal egyik lábát az orrára helyezte, és 
egyensúlyozni próbált. Az asztal ingadozott az orrán, már-már úgy látszott, sikerül 
föltartania, de aztán megcsúszott, és lehuppant a földre. Szigfrid ijedten körülnézett, 
aztán meghajolt felénk. Arabella tust játszott a fésűre szerelt hártyapapírral, mi pedig 
hatalmas csörömpölésbe és éljenzésbe kezdtünk.

- Mit gondolsz, nem vették észre? - kérdezte Szigfrid aggodalmaskodva Szilviát.
- Persze, hogy nem! Nem hallod, hogy tapsolnak?
- Tulajdonképpen sikerült is - mondta Szigfrid, és még egyszer meghajolt.
Most kis zsámolyokból egy magas emelvényt raktak össze Szilviával. Szigfrid két-

szer elsétált az emelvény mellett, fölnézett rá, a magasságát méregette. Aztán éppen 
hozzákészülődött, hogy átugorja, mikor egy izmos kéz szorította meg a karom.

- Mi történik itt?
Az igazgató volt. Pizsamában, kócos hajjal állt mellettünk, és szigorúan nézett ránk.
- Szegény öreg oroszlán... - motyogtam - nem szabad...



Szigfrid ebben a pillanatban indult el. Elhallgattam. Nem tudta átugrani az emel-
vényt. A kis zsámolyok hangos csattogással egymás hegyére-hátára dűltek, Szigfrid 
alaposan megütötte magát.

- Csodálatosan csináltad - suttogta neki Szilvia.
- Mi? Micsoda? - kérdezte bambán Szigfrid.
Mi pedig fönt a nézőtéren torkunk szakadtából éljeneztünk. Az igazgatóra néztem. 

A kis kövér ember lelkesen tapsolt, és velünk együtt éljenzett.
Szigfridnek sorra nem sikerültek a mutatványai. Valamikor valóban nagyon értékes 

számok lehettek, de hiába, Szigfrid már öreg volt.
Az igazgató ott maradt mellettünk, és velünk együtt tapsolt a balsikerű mutatvá-

nyoknak.
Később valaki megint bejött. Egy bohóc volt, álmosan hunyorgott.
- Mi van itt? - kérdezte.
- Pszt! - suttogott az igazgató. - Egy öreg oroszlán búcsúföllépése.
A bohóc is ott maradt, és most már ő is velünk együtt tapsolt. Szigfrid hálásan haj-

longott felénk. Aztán megint jött valaki, és megint, és megint. Artisták, bohócok, mű-
szakiak, légtornászok, táncosok, állatszelídítők, műlovarok, egyensúlyozó művészek, 
etetők, kocsisok, kígyóbűvölők, lovasok.

- Mi történik itt? - kérdezték halkan mindannyian.
- Egy öreg oroszlán búcsúföllépése - mondta nekik is az igazgató.
Mindannyian ott maradtak, és tapsoltak velünk együtt. Aztán jött a zenekar is, felül-

tek a pódiumra. Szigfrid egyre jobban elfáradt, már mozogni is alig tudott, szinte nem 
csinált semmit, de a taps egyre zúgott.

- Egy öreg oroszlán - suttogták a cirkusziak.
Akkor már az állatok is ott ültek a nézőtéren. Pónilovak, pávák, majmok, krokodilok, 

jaguárok, tigrisek, galambok, kacsák, lovak, kutyák, rinocéroszok, zsiráfok, tengeri-
malacok, kígyók és halak. Ők is éljeneztek, torkuk szakadtából kiabáltak, kivéve a 
halakat, mert a halak némák. De ők is ütemesen csapkodták farkukkal a székeket, 
így tapsoltak.

Tele volt a nézőtér. Szigfrid fáradtan ült a porond kellős közepén, az égnek álló lá-
bú asztal, szétdobált zsámolyok, elgurult labdák és összebogozódott kötelek között.

- Fényt! - kiáltott az igazgató.
Kigyulladtak a reflektorok. Egyszerre pompás fényben úszott a cirkusz, piros, sár-

ga, zöld fények táncoltak Szigfriden, és az egész nézőtér diadalittasan, örömmámor-
ban éljenzett. Még a tigrisek is.

- Zenét! - kiáltott megint az igazgató, és felzúgtak a kürtök, lágy és ünnepélyes me-
lódiákat sírtak a hegedűk, a zongora billentyűi örömteli táncot jártak, vadul brummo-
gott a bőgő.

És a porond közepén, a színes fények özönében Bruckner Szigfrid, a szavannák 
ura csendesen sírt örömében.

Nagyon fáradt volt, mikor elindultak hazafelé. Arabellával támogattuk.
- Milyen voltam? - kérdezte.
- Csodálatos! - mondtuk neki mind a ketten egyszerre.
Szigfrid ki akarta dülleszteni a mellét, de aztán meggondolta magát, és megsimo-

gatott bennünket.
- Nagyon rendesek vagytok - mondta.
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2 L
3

4

5

6 P
7 C
8

9

10

11 K
12 M
13

14 P

1. … Ferenc, A cinege cipője című verses mese írója
2. A gyerekek "munkahelye"
3. Muzsika
4. Ütős hangszer
5. A gyenge ellentéte
6. Szájról szájra terjedő ének
7. Kötélen egyensúlyozó akrobata
8. Bohócok "munkahelye"
9. A cirkusz egyik művésze, aki erejéről híres
10. A hamis ellentéte
11. Még nem felnőtt
12. A versenyek győztesei kapják
13. Az állatok királya
14. Ez hangzik fel a sikeres előadás végén

DIÁKMELLÉKLET



SZÓKÁRTYÁK

pajta istálló, fészer

szavanna füves terület

meghökken meglepődik

ponyva sátortakaró

imponáló rokonszenves

kedélyes kedves

melódia dallam

attrakció mutatvány

rinocérosz orrszarvú



KÖZMONDÁSOK

Sok láb nyomja addig a földet, míg útnak nevezik
Nagy teher is könnyű, ha sokan emelik
Bottal ütik a nyomát
Összetartásban az erő
Illa berek, nádak erek
Egy kocsikerék nem jut messzire
Mehetsz Kukutyinba zabot hegyezni
Aki másnak vermet ás, maga esik bele
Összevetett vállal erős a sokaság
Inába szállt a bátorsága
Sok ökör terhet mozdít
Sok beszédnek sok az alja
Öreg fa árnyékában jólesik megpihenni
Sok hangya az oroszlánt is legyőzi
A kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad



1. Kik a történet szereplői? Írjátok ki a szövegből!

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Mire készült Bruckner Szigfrid?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Hogyan akartak segíteni neki?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Kik segítették a főszereplőket a terv végrehajtásában?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Kik gátolták?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Sikerült-e elérniük a segítőknek a céljukat? Miért?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

FELADATLAP



TÉMAKÖR: "EGYÜTT KÖNNYEBB", 4. OSZTÁLY
A MODUL CÍME: "A BARÁTSÁG BUKTATÓI"

Ajánlott korosztály 9-10 évesek

Ajánlott időkeret 2x45 perc

A modul közvetlen célja
Személyes tulajdonságok és a kölcsönösség vizsgálata a barátságban, egymás segítése során. Az "igazi" barát felismerése.                                                                                                                                                                                                                                    
A nemet mondás képessége, önérdek-érvényesítő képesség fejlesztése

A modul tartalma
Témák:                                                                                                                                                                                                                                
Kapcsolatok: barátság, egyenrangúság, konfliktushelyzetek megoldása                                                                                                                               
Tartalom: svéd gyerekversek, Galla Ágnes: Ha majd felnövök című kötetének versei

Megelőző tapasztalat
Személyes tapasztalatok a gyerekek korábbi életéből                                                                                                                                                          
"Néha nehéz dönteni" című modul

Ajánlott továbbhaladási 
irány

"Körön kívül, körön belül" és "Fordulópontok a barátságban" című modulok

A kompetencia-fejlesztés 
fókuszai

Társas kompetenciák: együttműködés, kommunikatív készségek. A barátság értékeinek tudatosítása. Önálló vélemény 
megfogalmazása emberi kapcsolatokról, eseményekről. Vitakészség fejlesztése, konfliktuskezelés                                                                                                 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív képességek: kreativitás, probléma-azonosítás

Kapcsolódási pontok
NAT-hoz: magyar nyelv és irodalom (értő olvasás, versértelmezés, íráskészség, kommunikációs formák használata);                  
vizuális kultúra: tánc és dráma (jelenetek eljátszása)

Támogató rendszer
Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest, 2001                                                                                                                                     
Ami a szívedet nyomja - Mai svéd gyermekversek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1988                                                                                    
Galla Ágnes: Ha majd felnövök. Alexandra, Pécs, 2005

Ez a modul kapcsolódik az "Együtt könnyebb" témakör 1., 2. és 3. évfolyambeli moduljaihoz, de hozzáadott tartalomként megjelenik az önérvényesítés és a
nemet mondás képességének fejlesztése is. A cél az is, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni a valódi barátságot az értéktelen "barátságtól", érdekkap-
csolattól is, ami természetesen egy foglalkozásnál hosszabb folyamat. Felvetődik az "internetes barátság" problematikája is. (Érdemes lenne erre akár egy
külön modult építeni, hiszen ez napjaink jelentős problémája.)

MODULLEÍRÁS
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A csoporton belüli jól összeszokott párok játsszák. Egymásra hangolódás Páros munka: A játék leírása
5 perc Figyelem játék

Figyelni kell arra, hogy akik az első csoportosulásból kimarad- Kommunikációs készségek Egész osztály együtt: A játék leírása
tak, a következő körnél feltétlenül bevegyék. Empátia, odafigyelés másokra játék
A gyerekek beszélgetnek arról, hogyan érezték magukat a Érzelmek megfogalmazása beszélgetés
játék során. Fontos, hogy az első körben kimaradt gyerekek
véleményét tapintatosan, de megismerjük.

5 perc

A A gyerekek önállóan megismerkednek a négy verssel. Értő olvasás Önálló munka: A versek A versek
néma olvasás szövege szövege

B Párokban, felváltva olvassák fel a tanulók egymásnak a ver- Értő olvasás Páros munka: Siv Widerberg:
seket, így mindenki csak két verset olvas. Figyelem felolvasás Cilla és én

Barátság
Lecke

Britt G. Hallquist:
Pufi

II/1/b. Kit választanál barátodnak?
A tanító minden csoportnak kioszt egy "ablakot". A gyerekek- Kompromisszumkészség Kooperatív tanulás: Csoportonként
nek el kell dönteniük, hogy melyik versbéli gyereket választa- Együttműködés a csoportban ablak egy-egy ablak-
nák barátjuknak: Cillát, Stefant, Ullát vagy Lenát. (Mivel a ver- Türelem csoportszóforgó rajz, íróeszköz
sekben más név is előfordul, célszerű ezeket a neveket felírni
a táblára.)
Az "ablak" szabályai szerint közös álláspontot alakítanak ki 
a  csoportok.

3 perc

I. RÁHANGOLÁS

MODULVÁZLAT

Tevékenységek - időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

II. AZ ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

I/a. Tükörjáték

II/1. VERSEK FELDOLGOZÁSA

I/b. Keveredj, állj, csoportosulj!

II/1/a. A versek megismerése
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II/1/c. Beszélgetés
A csoportok szóvivői megindokolják választásukat. Figyelmes hallgatás Egész osztály együtt:
A gyerekek arról beszélgetnek, előfordult-e velük a "Lecke" Türelem beszélgetőkör
című versben történtekhez hasonló eset. Empátia
Tanítói kérdések: Emlékezet
Hogyan oldottátok meg a helyzetet?
Legközelebb mit tennétek hasonló helyzetben?

5 perc

II/1/d. A versek előadása
A csoportok választhatnak a "Barátság" és a "Lecke" című Kifejezőkészség
versek közül. Mivel ezek két szereplős versek, párban a cso- Kreativitás
port mindkét versbéli szituációt eljátszhatja. Egymás iránti türelmes figyelem
Felkészülnek az előadásra, és tovább is játszhatják a jele-
netet aszerint, hogyan oldanák meg a konfliktust.

10 perc

II/1/e. "Van egy barátnőm"
A A tanító minden gyereknek kiosztja a vers szövegét, a gyere- Értő olvasás Önálló munka: A vers szövege:

kek önállóan elolvassák. olvasás Galla Ágnes:
Van egy barát-
nőm

B A gyerekek párban felolvassák egymásnak a verset. Értő olvasás Páros munka:
2 perc Figyelem felolvasás

II/1/f. A vers előadása
Az érzelmi-hangulati kártyákból minden csoport húz egyet. Együttműködés a csoportban Csoportmunka: Szókártyák
Felkészülés után a kártyák szereplő állapotnak megfelelően Empátia előadás
előadják a verset. Kreativitás

5 perc

II/1/g. Állítások
A csoportok eldöntik az állításokról, hogy egyetértenek velük Kompromisszumkészség Kooperatív tanulás: Csoportonként
vagy sem. Fontos, hogy konszenzuson alapuló vélemények Együttműködés  szóforgó egy-egy állításo-
szülessenek. Döntésképesség kat tartalmazó

feladatlap,
5 perc ceruza

Eszközök, mellékletek
Tevékenységek - időmegjelöléssel

A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek
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II/1/h. Mit gondolsz rólam?
A gyerekek megbeszélik a csoportjaikban, hogy ha feltennék Önismeret Kooperatív tanulás: A jellemzések
azt a kérdést: "Mit gondolsz rólam?", vajon mit válaszolnának Önértékelés szóforgó leírásai
rá. A jellemzések közül kiválasztják azt, ami szerintük rájuk Kreativitás
illik. Döntésképesség

5 perc

II/2. "NEKEM A SZÁMÍTÓGÉP A LEGJOBB BARÁTOM"

A csoportok megoldják a tanító által kiosztott keresztrejtvényt. Asszociációs készség Kooperatív tanulás: Keresztrejtvény
A rejtvény megoldása az új probléma felvetése: az internetes Szókincsfejlesztés csoportmunka 
"barátság" Ráhangolás Ellenőrzés frontálisan

5 perc

Tanítói kérdések: Kommunikációs készség Kooperatív tanulás:
Kinek van otthon számítógépe? Mire használjátok? Figyelem beszélgetés

A tanító kiosztja a csoportoknak a verseket, a gyerekek párok- Együttműködés Páros munka: A két vers 
ban elolvassák azokat. A tulajdonságokat tartalmazó szókár- Értő olvasás olvasás szövege:
tyákból a csoportok kiválasztják, milyennek képzelik a két Kompromisszumkészség Kooperatív tanulás: Galla Ágnes:
vers íróját, és a tulajdonságok szókártyáit felragasztják egy Vitakészség csoportmunka Barátaim@
lapra. képtárlátogatás chaten.hu
Időkitöltő: lerajzolják, milyennek képzelik a versek íróját, ami- Bátran elmond-
kor "barátkozik". Ez a rajz ugyanerre a lapra kerüljön. hatok mindent
A kész lapokat kiteszik a táblára, ahol bárki megnézheti, és
amelyik megoldást jónak, a rajzot pedig ötletesnek találják, Szókártyák -
mellétesznek egy @ jelet. Minden csoport csak egyet, ebben tulajdonságok
meg kell egyezniük. 
Ha minden munka kikerült a táblára, a tanítóval együtt közösen Egész osztály együtt:
röviden megbeszélik, melyik megoldással értenek egyet. Meg- beszélgetés
beszélik, miért nem jó az ilyen barátság. vita
Néhány tulajdonságon, pl. "őszinte", vita alakulhat ki a tanulók
között, de ha kellően megindokolják álláspontjukat, el kell fo-
gadnunk.

10 perc

Tevékenységek - időmegjelöléssel

II/2/a. Keresztrejtvény

II/2/b. Beszélgetés, problémafelvetés

II/2/c. A versek feldolgozása

A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek
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II/2/d. Pozitív üzenetek
Tanítói kérdésfeltevés: Íráshasználat Páros munka: Csomagoló-
Mit üzennél ennek a kisfiúnak, ha a te osztálytársad lenne? Kompromisszumkészség üzenetek írása papír, filctollak
A gyerekek párban pozitív üzeneteket írnak jól láthatóan filc- Empátia Kooperatív tanulás:
tollal a "chatelő" fiúnak egy nagy csomagolópapírra, amit a Reális értékelés képtárlátogatás
tanító kitett a táblára vagy a falra. Ez lehet jó tanács, de lehet Kifejezőkészség
pl. a barátságuk felajánlása is. Fogalmazási képesség
A gyerekek szabadon böngészhetik az üzeneteket, amelyik
tetszik, mosolygós arcot rajzolnak mellé, de páronként csak
egyet. Természetesen lesz olyan üzenet, amelyik több mo-
solygós arcot is kap. 

8 perc

III/a. Összefoglalás
A gyerekek olyan lehetséges szituációkat gyűjtenek, amelyek- Egymásra figyelés Egész osztály együtt:
ben a barátok választási helyzetbe kerülnek, és el kell dönte- Empátia beszélgetőkör
niük, hogy a barátot, barátságot vagy valami mást válassza- Tolerancia Kooperatív tanulás:
nak. A csoportok felkészülnek egy-egy ilyen jelenettel, és elő- Kreativitás csoportmunka-dráma
adják a többieknek.

10 perc

III/b. Értékelés
A gyerekek elmesélik, hogyan érezték magukat a foglalkozá- Önkifejezés Egész osztály együtt:
son, véleményt mondanak az elkészült munkákról, és beszá- Véleményalkotás beszélgetőkör
molnak arról, milyen érzés volt a jelenetek előadása. Önismeret

5 perc

III. ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉS

Eszközök, mellékletek
Tevékenységek - időmegjelöléssel

A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek



TANÁRI MELLÉKLET

JÁTÉKLEÍRÁSOK:

Tükörjáték
A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan 
távolságban, hogy kinyújtott karjuk (az ujj-
hegyük) összeérjen. Egyikük az irányító, aki 
elmozdulhat, fintort vághat, gesztikulálhat. 
Társának feladata: mintha ő lenne a tükör, 
utánacsinálni, a lehető legpontosabban, szinte 
vele együtt végezni az összes mozdulatot (ha 
az irányító bal kézzel mozdult, akkor a szem-
ben lévő jobbal teszi ugyanezt stb.). Egy idő 
után szerepcsere. 

Keveredj, állj, csoportosulj!
A gyerekek szabadon mozognak a teremben. 
A tanár utasítására mindenki megáll és vála-
szol a kérdésére, amelynek megoldása egy 
szám (pl. hány évszak van egy évben?). A 
diákok a válasznak megfelelő létszámú cso-
portot alkotnak. Lehetőleg beszéd nélkül, moz-
dulataikkal jelezve, ha sokan, ill. kevesen van-
nak. Azokat a gyerekeket, akik kimaradnak, a 
következő körben feltétlenül be kell hívni a 
csoportba.

VERSEK:

Siv Widerberg
CILLA ÉS ÉN

Cilla
(akit igazában Cecíliának hívnak)
néha olyan gügye.
Néha helyes,
néha egész jól ki lehet vele jönni.
Néha,
néha kis dedós hozzám képest.

"Mit gondolsz rólam?"
Kérdeztem egyszer Cillát.
Tudjátok, mit felelt?

Ezt:
"Néha olyan gügye vagy.
Néha helyes.
Néha egész jól ki lehet veled jönni.
És néha...
...néha kis dedós vagy hozzám képest!"

Siv Widerberg
BARÁTSÁG

"Á, te vagy az"
mondta Lena,
elém jött,
átkarolta a vállam,
és a titkairól sugdosott.

"Á, te vagy az"
mondta Lena,
sarkon fordult és ment.

"Á, te vagy az"
mondta Lena,
mutatott valamit, amit nemrég kapott,
és három percig játszhattam vele.

"Á, te vagy az"
mondta Lena,
felhívott valakit
telefonon,
és kérdezte, náluk lehet-e egész nap.

"Á, te vagy az"
mondta Lena,
csokoládét adott
és narancslevet.

"Á, te vagy az"
mondta Lena.
"Hát nem tudod, hogy már Ingriddel vagyok?
Hogy köztünk vége mindennek,
mindennek, érted?
Észre se vetted, te hülye?"

Több hónapba telt,
hogy Lenát ne szeressem
és ne gyűlöljem többé.

Britt G. Hallqvist
PUFI

Pufinak hívja mindenki,
mert egy picurkát pufók.
Csak egy picurkát.
Gyakran áll a tükör előtt,
és motyogja: "Csak egy picurkát."
Pufinak fogynia kellene,
de ha olyan nagyon szereti a húsgombócot!
Pufit Karl-Fredriknek hívják,
de ezzel senki se törődik,
csak Ulla.
Karl-Fredrik! - kiabálja
jó hangosan, hogy hallja mindenki.
Pufi szereti Ullát.



Siv Widerberg
LECKE

Stefan beteg.
Elmegyek ma Stefanhoz,
elviszem neki a leckét.
"Én hoztam el
a leckét"
mondom majd neki.
"Mert Magnus is beteg,
azért jöttem én
a leckével."
És odaadom Stefannak
a könyveket,
és megmutatom,
mit kell tanulni.
"Hát szia, Stefan"
mondom végül.
"Hát szia, Ingrid"
mondja ő.

Stefan nővére
nyitott ajtót,
és ő vitte be a könyveket.

Tótfalusi István fordításai

Galla Ágnes
VAN EGY BARÁTNŐM

Van egy barátnőm,
a legjobb, akit ismerek,
és ő ismer, talán,
reggelente, ha felébred,
általában forral egy csésze teát.
Szalagokat hord a hajában,
sárgát, kéket, pirosat, és mindig azt mondja,
hogy ne beszéljek hangosan a buszon,
mikor nekem ahhoz van kedvem,
ne akarjak tudni arról,
ami nem az én dolgom,
legyek mással is, ne csak vele,
mert meg lehet unni mindenkit,
ha sokáig együtt van az ember.
Máskor azt mondja,
hogy keljek fel korábban, ha látni akarom,
miért nem kiabálok, ha jólesik
akár a buszon, vagy a villamoson,
miért nem vagyok vele, miért hanyagolom,
vagy miért nem kérdezem a dolgairól?
Ilyenkor sajnos
mindig bajban vagyok,
legyek vagy ne legyek vele,
most melyik a jobb?

Galla Ágnes
BARÁTAIM@CHATEN.HU

Bemegyek a netre, chatelek,
sok barátom van már,
több, mint az iskolában.
Itt mindenki szóba áll velem,
illetve írásba, és lehetek önmagam,
mint ahogy a valóságban sosem,
mert akkor mindig elvárnak tőlem valamit,
ami nem is én vagyok,
és nem értik meg, hogy
jobban érzem magam
a számító-gépdobozos barátaimmal,
mint az iskolaiakkal.
Csak az a baj, hogy
nem lépnek ki a dobozból soha,
és nem mosolyognak a szemedbe,
csak így: :-),
nem kacsintanak rád cinkosan, 
csak így: ;-),
és nem nevetsz velük hangosan,
csak így: :-D,
és puszit is csak ilyet kaphatsz:
:-*

Galla Ágnes
BÁTRAN ELMONDHATOK MINDENT

Ha nincs itthon senki,
és egyedül érzem magam,
akkor odaülök a számítógép elé
és chatelek, beszélgetek olyan
emberekkel az interneten,
akiket nem is ismerek.
Bátran elmondhatok mindent,
amit gondolok, mindig meghallgat valaki.
Nyomhatom a sódert,
elmondhatom a bajomat,
hogy miért vagyok szomorú,
kiabálhatok, csúnyákat is írhatok,
úgysem ismer senki,
és nem is tudja meg soha,
hol lakom, ki vagyok én,
és miért van rossz kedvem,
miért sírtam és ki bántott,
minek tudnék örülni,
s valójában hány éves vagyok,
így kiadhatom magam akár
18 évesnek is, meg 33-nak is,
vagy akár orvosnak, hangmérnöknek,
vagy cirkuszidomárnak, hercegnőnek,
úgysem tudja meg senki,
ki van a túlsó oldalon,
még azt sem, hogy valójában
tizenegy éves vagyok.



ÉRZELMI-HANGULATI SZÓKÁRTYÁK

szeretettel szomorúan

haragosan csúfolódva

JELLEMZÉSEK

Az én barátom szívesen segít nekem bármiben, ha problémám van. Nem árulja el
a titkaimat senkinek. Megvéd, ha valaki bánt. Gyakran segít a tanulásban. Rajtam 
kívül még sok barátja van.

Az én barátom mindig kitalálja, hogy mit játsszunk. Megengedi, hogy bárki részt
vegyen a játékban, de nem szereti, ha valaki beleszól az ötleteibe. Szereti, ha
megkínálom az uzsonnámból.

Az én barátommal jól megértjük egymást. Mindig közösen találjuk ki, mit játsszunk.
Tudom, hogy minden titkomat rábízhatom, ő is beavat mindenbe. Nem szeret más-
sal játszani, csak velem. Ígéreteit megtartja.

Az én barátom nagyon jó barát, mindent megtesz, amit kérek tőle. Mindig elfogadja
az ötleteimet, nem sokat vitatkozunk. Lesi minden kívánságom. Másokkal nem ba-
rátkozik, de szerencsére ott vagyok neki én!

SZÓKÁRTYÁK - TULAJDONSÁGOK

szomorú boldogtalan magányos sok barátja van

visszahúzódó vidám boldog
nehezen 

barátkozik

DIÁKMELLÉKLET



felelőtlen őszinte felszabadult
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