KÓDOK
J------- jégtörő
Cs-----csapatépítés
K------kommunikáció
Cso--- csoportvezetői képességek
E------energetizáló
P------problémamegoldás
T------tanulás
M-----megértés
É------értékelés
Ö-----önmenedzselés
Jégtörő
A jégtörő gyakorlatok két fő célja közül az egyik az ismerkedés, a másik, hogy bevezessen a
tananyagba. Az „ismerkedés” akkor is fontos, ha a tanulók már tulajdonképpen ismerik egymást,
hisz ezek a játékok azt szolgálják, hogy lazítsák a köztük lévő feszültségeket. Minél
kényelmesebben érzik magukat egymás társaságában, annál jobb a tanulási környezet.
Csapatépítés
A csapatépítő játékokat arra használjuk, hogy javítsuk a kapcsolatot a csoporton, osztályon belül.
Sokszor a játék közben derül k, hogy mi is az oka az egyes gyerekek között lévő konfliktusnak,
és talán könnyebb lesz kezelni, ha már beazonosítottuk.
Kommunikáció
E játékok lehetővé teszik az egyes résztvevőknek, hogy kommunikációs készségeik javuljanak.

Csoportvezetői készségek
Ezek a gyakorlatok bátorítást adnak a gyerekeknek, és lehetővé teszik, hogy az osztályban már
meglévő vezetők, hangadók mellett, mások is előtérbe kerüljenek, és játékos formában
kipróbálják, hogy milyen irányítónak, vezetőnek lenni.
/Ezeknél a játékoknál ki lehet próbálni, hogy a hangadókat egy csoportba rakjuk. Meg lehet
figyelni, hogy tudnak- e együtt dolgozni, és ezzel azt is elérhetjük, hogy aki máskor háttérbe
szorult, kénytelen lesz vezető szerepet vállalni./
Energetizáló
Ezt a fajta játékot bármikor fel lehet használni, amikor úgy látjuk, hogy az osztály figyelme
lankad, vagy már-már majdnem elalszanak. A felpezsdítésen kívül ezek a gyakorlatok arra is jók,
hogy segítenek elgondolkodni egy probléma új megközelítési módján.
Problémamegoldás
Ezek a feladatok a tanulókat olyan helyzetbe hozzák, amelyben megoldást várunk tőlük. A
legtöbb ilyen játék épít a csoporton belüli együttműködésre, ösztönzi azt.
Tanulás
Ezek a játékok segíthetnek felismerni, hogy egyes gyerekek milyen tanulási stílusban vagy
magatartásformában szorulnak segítségre.

Megértés
A megértési játékok általában mindenki számára jó mulatságot jelentenek. Céljuk az, hogy
megmutassák, hogy különböző emberek különböző helyzeteket más-más módon fognak fel.
Ráébreszti a gyerekeket, hogy a dolgokat különféle módokon is lehet nézni, és nem csak
sztereotípiákban lehet gondolkodni. /Sokan rájönnek erre maguktól, de azért nem árt, ha felhívjuk
a figyelmet rá./
Értékelés
Az ilyen játékok végén a résztvevők elmondják egymás teljesítményéről a véleményüket. A
játékvezetőnek ügyelni kell arra, hogy úgy szembesítsük a gyerekeket a teljesítményükkel, hogy
az ne romboló, hanem építő hatású legyen.
Önmenedzselés
Ezek a játékok a részt vevő gyerekek /felnőttek/ szervező készségének javítását célozzák.
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AGGÁLYOS KÉRDÉS
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

CsKEP

1 perc
Korlátlan
Semmi

ÁTTEKINTÉS
Ez egy egyszerű tevékenység annak demonstrálására, hogy mekkora ereje van a nem verbális
kommunikációnak.
CÉL
Annak bemutatása, hogy milyen ereje lehet a nem verbális kommunikációnak.
A beszédértés fejlesztése.
GYAKORLAT MENETE
•Arra kérem a gyerekeket, hogy tegyék le tollaikat és egyéb holmijukat, és nézzenek rám.
•Amikor mindenki egyenesen szembenéz, megkérem őket, hogy tegyék az összezárt
öklüket az arcukhoz.Pontosan ezzel egy időben mutatom is ezt úgy, mintha azt mondtam
volna, támasszák az öklüket az álluk alá, nem pedig az arcukhoz.
•Miután mindenki megtette, amit kértem tőlük, közlöm velük, hogy a kezüket most odaragasztották pillanatragasztóval, ahol van, és nem lehet elmozdítani onnan.
•Megkérem meg a gyerekeket, hogy nézzenek körbe az osztályban és állapítsák meg, hányan
követték pontosan az instrukcióimat. A csoport egyik felének az ökle az arcánál lesz, a
másik felének pedig az álla alatt.
•Vitakövetkezhet a verbális és nem verbális kommunikációról.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Mi lehetett az oka, hogy sokan mást csináltak, mint amit kértem?
•Miért követték azt a vizuális jelzést egyes emberek, mely ellentétes volt a szóbeli közléssel?
•Tulajdonképpen hányan tették az öklüket az álluk alá, de aztán észrevették, hogy a szóbeli
kérés eltért attól, amit csináltak?

A-tól Z-ig
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsKEPÖ
5-10 perc
Korlátlan
Egy előre előkészített „A-tól Z-ig” munkalap (lehet minden
gyereknek adni egyet, de ki is lehet vetíteni).

ÁTTEKINTÉS
Ez egy gyors tevékenység, melyet bármikor lehet alkalmazni.
CÉLOK
•A versenyszellem fejlesztése.
•Kognitív kompetencia fejlesztése
•Szórakozás
•A figyelem fenntartása
GYAKORLAT MENETE
•Közöljük a csoporttal, hogy a magyar ABC összes betűjét fel kell használniuk (csak egyszer)
ahhoz, hogy ki tudják egészíteni a kivetített feliratot.
•Az első személy, aki meg tudja mondani a hiányzó betűket, meg kell jutalmazni.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK (ha csoportos gyakorlatként használják)
•Mi volt a probléma? Hogyan pattant ki? Ki és mit tett?
•Kiemelkedett-e valaki vezetőként a csoportból?
•Milyen időtakarékossági szempontok merültek fel?
•Milyen kapcsolatban áll ez az tevékenységekkel?
A-tól Z-ig
•T_R_LKÖZ_
• M_LY__TÖTT
• ÁL_KA_OC_
•H_LÁ__HA__
• H___ES_RÁ_
•NYO_TA_VÁ__
•_OR_T_ÁL_O_N_
• _A_Á__ __ÍPÉS
• _O_AN__ _
•__ _RMA

MEGOLDÁS
TÖRÜLKÖZŐ
MÉLYHŰTÖTT
ÁLLKAPOCS
HALÁSZHAJÓ
HELYESÍRÁS
NYOMTATVÁNY
BOROTVÁLKOZNI
DARÁZSCSÍPÉS
FOGANTYÚ
GYURMA

Bence kemencéje
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsKEÖ
5 perc
6-24 fős
Egy-egy kivágott szó a Bence kemencéje c. táblázatból.
A kisebb csoportok egynél több szót is kaphatnak.

CÉLOK
•A résztvevők szellemi felélénkítése
•A koncentrációs készség javítása
•A kölcsönös együttműködés
•Szórakozzanak jól.
GYAKORLAT MENETE
•Minden résztvevő körbe áll.
•Átadunk mindenkinek egy-egy darab kivágott szót. Ügyelni kell arra, hogy a szavakat ne a
mondókában előforduló sorrendben osszuk ki.
•Kérjük meg a gyerekeket, hogy egymás után olvassák fel a náluk lévő szavakat. (A lapokat
megszámozhatjuk 1-től 24-ig, és a számok sorrendjében kell felolvasni. A számozás nem
egyezhet meg a versbeli sorrenddel.)
•Az eredmény általában egy csokor összefüggéstelen szó.
•Mondjuk meg a cspoportnak, hogy addig ismételgessék a szavakat, amíg értelmes szöveget nem
kapnak, ill. míg valaki rá nem jön, hogy mi a pontos szöveg. Az ismétlésekkor a sorrenden
természetesen változtathatnak.

CSAPAT SZOBOR
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsK
15-20 perc.
5-7 fős csapatok
Egy agyag/gyurma minden csoport számára (és sok kéztörlő kendő).

ÁTTEKINTÉS
Ez egy olyan tevékenység, amely lehetővé teszi a csoportok számára a kezdeti kapcsolatok
kialakítását.
CÉLOK
•Legyen egy azonosítója minden kis csapatnak.
•Bátorítsa a kommunikációt.
•Tegye lehetővé az egyének számára a csapaton belüli kapcsolódást.
•Mulassanak jól!
GYAKORLAT MENETE
•Minden csapat kap egy csomag agyagot/gyurmát!
•Közöljük a gyerekekkel: most 10 percetek van arra, hogy elkészítsetek egy szobrot, amely a
csapat mondanivalóját fejezi ki.
•A 10 perc eltelte után mindenki, bemutatja az alkotását, és elmagyarázzák, hogy mit jelképez.
•Az a csapat, amelyik a legkreatívabb modellt készítette, kap egy kis jutalmat.
•Állítsunk ki szobrokat a teremben.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Mik voltak a témák?
•Volt-e valaki, aki gyorsan egyetértett ezzel a témával,
VARIÁCIÓ
Néhány csapattagot váltogatni lehet a gyakorlat alatt.
Lehet úgy is játszani, hogy nem gyurmából formálnak szobrot, hanem saját maguk alkotnak egy
élő képet.

CSOMÓK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsEPÖ
2-10 perc
5-7 fős
darab kötél(madzag, fonal) minden csoport számára
(kb. egy méter hosszú) és egy kisebb jutalom a győztesnek

CÉLOK
•A résztvevők szellemi felélénkítése
•A kölcsönös együttműködés jótékony voltának demonstrációja
•Szórakozzanak jól.
GYAKORLAT MENETE
•Közöljük a csoportokkal, hogy most egy egyszerűbb feladatot fognak kapni, amit meg kell
oldaniuk.
•Átadunk minden csapatnak egy-egy darab kötelet.
•Elmondjuk a csapatoknak, hogy van egy ősi legenda egy hajdani varázslóról, aki úgy tudott
csomót kötni egy darab kötélre, hogy közben mindkét végét a kezében tartotta. Az ő feladatuk az,
hogy találják ki, hogyan tudta ezt megcsinálni.
•Jutalom annak a csapatnak, amelyik ezt helyesen meg tudja oldani.
MEGVITANDÓ SZEMPONTOK
•Miért lett volna nehezebb ezt a problémát egyénileg megoldani?
•Mi segítette a csoportot, hogy rájöjjön a probléma megoldására?
•Mi hátráltatta a csoportot, hogy rájöjjön a probléma megoldására?

MEGOLDÁS
Az egyik gyerek fonja össze a karjait. Ezután adjuk oda a kötél szabad végeit mindkét kezébe.
Amikor szét fogja tárni a karjait a kötél automatikusan összebogozódik.

DUPLA ESET
Szükséges idő:
Csoport mérete
Szükséges anyag:

JCsEPTÖ
2-10 perc
Korlátlan
Egy kisebb díj a győzteseknek

CÉLOK
• Aktivitás növelése, figyelem fenntartása
• Kognitív képesség fejlesztése.
• Egy kis szórakozás
GYAKORLAT MENETE
• Közöljük a gyerekekkel, hogy most egy egyszerű problémát kell megoldaniuk.
• A papírra vagy táblára írjuk fel a következőt: K H N Ö H H ?
• Melyik két betű hiányzik ebből a sorból? Az aki az első helyes választ adja, megnyeri a
jutalmat.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
• Miért lenne nehezebb ezt a feladatot egyénileg megoldani?
• Mi segített a csoportnak a probléma megoldásában?
• Mi hátráltatta a csoportot a probléma megoldásában?
MEGOLDÁS
A két hiányzó betű az „E” és az „N”. Miért?
A betűsort az 1-től 8-ig terjedő számsor kezdőbetűiből állítottuk össze.
Egy.Kettő.Három.Négy.Öt.Hat.Hét.Nyolc.

GONDOLATOLVASÓ
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsEMÖ

2-5 perc
Korlátlan
Egy előre elkészített „Hat kártya kép” és egyenlőre elkészített „Hat
mínusz egy kártya kép” digitalis táblán vagy kivetítőn.

Célok
• Gondolatolvasó kézségeink bemutatása.
• Annak a ténynek a bemutatása, hogy a tanárok, a szülők, sőt barátaid sem gondolatolvasók,
s hogy kérdéseket kell feltenni, ha egy helyzet vagy egy feladat nem érthető.
Gyakorlat mentee
• Azzal a közléssel kezdjed, hogy van egy mindenki által elsajátítható új technika a gondolatolvasásra.
• Egy képet fogtok látni, melyen hat kártya látható egy kártyacsomagból.Az a a feladatotok,
hogy gondolatban válasszatok ki egyet, és koncentráljatok arra az egyre. A másik öt kártyát
ne figyeljétek, csak a kiválasztottat. Ezt teljes csendben végezzétek, hogy lehetővé tegyék
ezáltal a gondolatátvitelt.
• Ha ezzel készen vagytok, hunyjátok be a szemeteket néhány másodpercre, és gondoljatok arra a
kártyára, amelyet kiválasztottatok.
• Jó néhány másodperc után kinyithatják a szemüket.
• Most mutasd be nekik a második képet az öt kártyával, majd kérdezzed meg tőlük, hogy az ő
kártyájuk hiányzik-e onnan. Jelentkezzen, akinek nincs meg a kiválasztott lapja.
kező tréning folyamán. Ennek arra kell irányulnia, hogy hangsúlyozza azt a tényt, hogy
Megvitatandó szempontok
• Hányan emelték fel a kezüket anélkül, hogy elgondolkodtak volna rajta, miért nincsen ott az
ő kártyájuk?
• Hogyan sikerülhetett ez?
• Képesek vagyunk-e valójában gondolatolvasásra?
• Ha valaki valamit nem ért, kérdezzen!

GYORSÍRÁS
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsKETMÖ
15-20 perc
5-7 fős csapatok /7-8.osztályosoknak/
Egy aktuális napilap, diákújság…., írólap és toll minden csoportnak

ÁTTEKINTÉS
•A csapatmunka javítása.
•Javítani az idővel való takarékoskodási készségeket úgy, hogy a gyorsolvasási technikát
alkalmazzuk.
•Lényegkiemelés gyakoroltatása.
GYAKOR MENETE
•Minden csapat kap egy friss újságot egy sima írólapot és egy-egy tollat.
•Elmondjuk, hogy „gyorsíró újságíró”-ként alkalmazzák őket. Az a feladatuk, hogy kivonatolják
a legnagyobb sztorikat az újságjukból kevesebb, mint 10 sorban, kézírással.
•A 10 perc eltelte után minden csapatnak gyors ismertetést kell adnia arról, amit kivonatolt.
•Az a csapat, amelyik a legtömörebb leírást készítette, kisebb jutalmat kaphat.
MEGVITANDÓ SZEMPONTOK
•Mi segített a csoportnak abban, kiválassza a legfontosabb dolgot?
•Milyen problémája volt az egyes csapatoknak a téma kiválasztásában?
•Mennyire volt könnyű vagy nehéz kiválasztani a témájukat?
•Kinek voltak a legjobb ötletei, és mik voltak ezek?
VARIÁCIÓK
•Minden csapatot meg lehet kérni, hogy összegezze a 10 legjelentéktelenebbnek tartott témát.
•Lehet egy új tananyagot is kijegyzeteltetni, és összehasonlítani, hogy ki mit tartott lényegesnek,
de mindenképpen érdemes először a gyerekeket érdeklő újságcikkekkel kezdeni, amíg a technikát
megtanulják.

Hadifogoly
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

CsKEP
2-3 perc a bemutatáshoz plusz idő a megoldáshoz (ez erőteljesen eltérhet
a különböző csoportok esetében)
Korlátlan, de kisebb 4 fős csapatokra kell osztani
Semmi, de egy előre elkészített „HADIFOGOLY” felírat jól jön ha,
kéznél van.

Célok
l. Annak bemutatása, hogy mennyire jótékony dolog, ha csoportot problémamegoldására
használjuk.
2. Hogy jól szórakozzunk egy kicsit.
3. Adjunk a csoportnak egy másnapra vagy hosszabb távra megoldandó feladatot.
Gyakorlat mentee
• Alakítsunk ki négyfős csapatokat.
• Kérjük meg a csapatokat, hogy képeljék el, őket most hadifogolyként tartják fogva egy
Fogolytáborban, és a táborparancsnok elrendelte nekik, hogy egy bizonyos sorrendben
sorakozzanak fel (Id. a túloldali HADIFOGOLY munkalapon)
• Az első fogoly egy tömör téglafal mögött áll, háttal annak, és piros sapkát visel.
A második fogoly a fal túlsó oldalán áll, arccal a falnak. Rajta kék sapka van. A harmadik fogoly a második mögött áll, arccal az előbbi felé és a fal felé. Ő piros sapkát
visel. A negyedik fogoly a harmadik mögött áll, arccal a társai és a fal felé. Rajta kék
sapka van.
• A foglyokkal közöljük, hogy nem szabad megmozdulniuk, sem pedig hátrafordulniuk.
Tilos beszélgetniük.
• A parancsnok adott nekik egy esélyt. Ha az egyik fogoly meg tudja mondani, milyen
színű sapkát visel, mind a négy foglyot szabadon fogja bocsájtani. Ám ha az első
válasz nem helyes, mindnyájukat kivégzik. Nem szabad megfeledkezniük arról, hogy
tilos beszélgetniük, megmozdulniuk és megfordulniuk. Az első válasz fogja eldönteni
a sorsukat. Meg kell mondani nekik, hogy 2 piros és 2 kék sapkájuk van.
• Most kérdezzük meg a csapatokat, hogy szerintük ki tudja pontosan megoldani ezt a
problémát, és hogy miért.
• Miután valamelyik csoport megoldotta a feladatot, tereljük a vitát a csapatmunka,
kommunikáció vagy problémamegoldás irányába.
Megvitatandó szempontok
• Melyik hadifogoly tudja megoldani a problémát és miért?
• Mi segített a csapatnak a problémamegoldásban?
• Mi akadályozta a csapatot a problémamegoldásban?
• Milyen hatással van ránk mindez az iskolában?

Megoldás
A 3-as számú fogoly az egyedüli, aki megoldhatja ezt a problémát. Ez a fogoly láthatja, hogy az
előtte álló társa (2-es számú) kék sapkát visel. A 3-as számú fogoly tudja, hogy ha ő is kék sapkát
viselne, a mögötte álló társa(4-es számú) látná a két kék sapkát, és tudná, hogy rajta piros sapka
van. De mivel a 4-es számú fogoly nem szólt semmit, ez azt jelenti , hogy Ő valószínűleg egy
piros és egy kék sapkát lát. Éppen ezért, ha a 3-as számú fogoly csak egy kék sapkát lát maga
előtt, az
azt jelenti, hogy rajta piros sapkának kell lenni.

Három találat

CsKCsoPTM

Szükséges idő:
5-10 perc
Csoport mérete:
Korlátlan
Szükséges anyag: Egy doboz melyben negyven darab összegyűrt papírdarab van.
Szükség van egy szemetes kosárra is.
ÁTTEKINTÉS
Ez egy gyors tevékenység, mely abban segíti a résztvevőket, hogy belássák a tisztán érthető
utasítások követésének hasznosságát.
CÉLOK
1. Annak bemutatása, hogyan segítheti a jó kommunikáció az eredmények javítását.
2. Tanulják meg a gyerekek pontosan, világosan, egyértelműen kifejezni magukat.
3. Beszédértés fejlesztése.
2. Csapatszellem javítása.
GYAKORLAT MENETE
l. Egy önkéntestnek elmagyarázzuk, hogy egy sor egyszerű utasítást kell végrehajtania.
2. Az önkéntes a terem egyik oldalára megy úgy, hogy a fallal szemben áll háttal a csoportnak.
A szemetes kosarat mögötte helyezzük el kb. 2 méterre.
4. Odaadjuk neki a dobozt, melyben az összegyűrt papírdarabok vannak.
5. A feladat ismertetése: az összegyűrt papírdarabokat a válla fölött kell átdobnia úgy, hogy azok a szemetes kosárban landoljanak. Nem szabad hátrafordulni egyszer
sem, hogy megnézze hogyan sikerült. Három darabot kell sikeresen a szemetesbe juttatnia.
6. A csoporttagok szóbeli utasításokkal segíthetik önkéntes társukat céljaelérésében,
mint például „kicsit balra”.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Mi segítette az önkéntest célja elérésében?
•Mi akadályozta őt?
•A csoport úgy érezte-e, hogy ők is a csapat tagjai voltak?
•Hogyan javíthatnánk az instrukciókon?
•A mindennapi életben hol nagyon fontos, hogy potosan fejezzük ki magunk, hogy egyértelmű
utasításokat adjunk.
VARIÁCIÓK
Két önkéntesünk legyen és mindkettőnek kössük be a szemét. Az egyikük dobálja
a papírtekercseket a másik pedig tartsa a szemetes kosarat., így a csoport mindkettőjüknek
adhat utasításokat.

HIÁNYZÓ SZÁMOK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JEP

2 perc
Korlátlan
Egyenlőre elkészített „Hiányzó számok” táblázat lap.(táblakép)

CÉLOK
•A versenyszellem fejlesztése.
•Logikus gondolkodás fejlesztése.
•Tanulják meg hogy nem csak sémákban lehet gondlkodni.
GYAKORLAT MENETE
•Felírjuk vagy kivetítjük ki a „Hiányzó számok” táblázatot.
•Az első, aki a helyes választ megadja, jutalmat fog kapni.
VARIÁCIÓ
Ezt lehet egy nagyon gyors csoportos gyakorlatként is végeztetni.
MEGOLDÁS
A következő két szám a 4 és az 5. A megoldás úgy jön ki, hogy a számokat betűzzük, a szavakat
pedig ABC sorrendbe tesszük.
1 egy
6 hat
7 hét
2 kettő
9 kilenc
4 négy
5 öt

Hiányzó számok

1

6

7

2

9

?

?

HOVÁ LETT?
Szükséges idő:
Csoport mérete
Szükséges anyag:

JEP
2 perc
Korlátlan
Egyelőre elkészített sorozat a kivágott mintákból
(elég nagy legyen hozzá, hogy mindenki láthassa ha felmutatják)
vagy előre elkészített digitalis tables kép

ÁTTEKINTÉS
Ez egy gyors gyakorlat melyet figyelemfelkeltésre lehet használni.
CÉLOK
•Képessé teszi a résztvevőket, hogy koncentráljanak.
•Kognitív kompetencia, problémamegoldás fejlesztése.
GYAKORLAT MENETE
•Hívjuk fel a csoport figyelmét, hogy most valami olyasmit fognak látni, ami elég meglepő.
Ez valami varázslatos dolog lesz.
•Illesszük össze a kivágott mintasort úgy, ahogy azt az l. ábra mutatja. Ezeknek elég nagynak
kell lenniük,azért, hogy mindenki jól láthassa.(Ha felragasztjuk őket a papírtáblára, akkor
könnyebben és világosabban fogja látni mindenki, mi is történik.)
•Magyarázzuk el, hogy amit látnak, az összesen egy 64 négyzetből álló együttes (8X8)
•Most illesszük össze a kivágásokat,ahogyan azt a 2.ábra mutatja.
•Kérdezzük meg a csoportot, hogyan lehet az, hogy most 65 négyzet maradt, bár ugyanazokat a darabokat használtuk fel.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Miért volt nehéz meglátni a megoldást?
VARIÁCIÓ
Ezt lehet úgy is csinálni, hogy páronként odaadjuk a gyerekeknek a kivágott darabokat, és
megkérjük őket, hogy először úgy rakják őket össze, hogy négyzetet, majdúgy, hogy téglalapot
kapjanak. Ha kész a megadott ábra, akkor számoltatjuk meg velük a négyzeteket.

JÓ SPORTOK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsE
5 perc
Korlátlan
Egy „Jó sportok” kivágás minden egyes résztvevőnek

ÁTTENINTÉS
Ez egy élénk tevékenység mely segít, hogyan alakítsunk kisebb csoportokat
(egy kis mulatsággal egybekötve)
CÉLOK
•Felosztani egy nagyobb csoportot kisebb alkalmi csoportokra.
•A résztvevők energezilására.
•Egy kis mulatság.
GYAKORLAT MENETE
•Találomra szétosztunk egy „jó sportok” kivágást minden résztvevőnek.
Előtte figyelmeztetnikell a gyerekeket, hogy ne mutassák meg senki másnak, ami náluk van.
•Majd emondjuk a csoportnak, hogy mindenkinél van egy „Jó sportok” kivágás , s hogy nekik
meg kell találniuk azokat az embereket, akikkel összeillő kivágásuk van. A csalafintaság az,
hogy nem szabad megmutatni a kártyájukat egymásnak, és nem szabad beszélniük sem.
Ezért minden résztvevőnek be kell mutatnia a saját sportját a többieknek, hogy megtudhassák mi van náluk.Ez egy nem verbális gyakorlat.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
Nincsenek.
VARIÁCIÓ
Készíthetünk más kártyákat is, pl. melyek különféle foglalkozásokat ábrázolnak, vagy egy mű
szereplöit.

KÉPEK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

KMÖ
10-15 perc
3-4 fős csapatok
Embereket ábrázoló képek, melyeket újságokból és magazinokból vághatunk ki. Az emberek ne legyenek túl közismertek, a legkülönbözőbb
környezetekből kerüljenek ki, és legyenek különböző foglalkozásúak,
nemzetiségűek. Hasznos volna úgy kiválogatni a fényképeket, hogy
azok ne mutassák be kézzelfogható módon az illető foglalkozását és
környezetét.

CÉL
Annak bemutatása, hogy mennyire sablonosak tudnak lenni az emberek, mennyire befolyásolják
őket az előítéletek.
GYAKORLAT MENETE
•Minden csapat 6 fényképet kap, és 5 percük van annak kidolgozására, hogy beszéljenek
a rajtuk látható emberekről, tisztán a képeken látottak alapján.( Hol él? Mi a foglalkozása? Van-e
csaldja? Mi a hobbija?Milyenek az anyagi körülményei?)
•A személyiségrajzok bemutatása.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Miért volt néhány embernek előítéletszerű véleménye a fényképeken látható emberekkel
kapcsolatosan?
•Hogyan befolyásol ez minket a mindennepokban?
VARIÁCIÓ
Ha a fényképeket kivetítjük, visszajelzéseket lehet kérni a többiektől is.
Ugyanezt a játékot játszhajuk úgy is, hogy 3-4 különböző tárgyat adunk véletlenszerűen a
csapatoknak, és azt kérjük, hogy a tárgyak alapján alkossák meg személyiségüket.

KIRAKÓJÁTÉK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsKPÖ
10-20 perc
4 fős csapatok.
Minden csoportnak szüksége lesz egy kirakós puzzle játékra
(50-100 darabosig). Minden puzzle-t szét kell szedni darabokra,
és szét kell rakni 4 kupacba.
Minden kupacot bele kell tenni egy-egy papírzacskóba
(minden résztvevő kap egyet).

ÁTTEKINTÉS
Ezt a tevékenységet arra terveztük, hogy javítsuk vele a csapatmunkát és a kommunikációt a
csoportokon belül.
CÉLOK
•Annak bemutatása, hogy javítJa a munka minőségét a tökéletesített kommunikáció.
•Az együttműködés javítása.
GYAKORLAT MENETE
•Elmondjuk acsoportoknak, most egy csapatjátékban fognak részt venni.
•Kiosztjuk csapattagoknak puzzle darabjait tartalmazó csomagot.
•Elmondjuk, hogy a puzzle minden darabja megvan köztük szétosztva. 3 percük lesz arra, hogy
ennek a gyakorlatnak az első részét elvégezzék. Az a dolguk, hogy lerakják maguk elé az összes
darabot, majd próbálják kirakni a képet. Csak a saját elemeiket szabad mozgatniuk, és ezt
csendben kell megtenniük, nem szólhatnak egymáshoz.
•A 3 perc letelte után szóljunk a gyerekeknek, hogy most már beszélgethetnek, és más
csapattagok darabjait is rakosgathatják.
•Miután a csapatok befejezték a puzzle kirakását, irányítsuk a beszélgetést a kommunikáció,
bizalom és csapatmunka irányába.
MEGVITANDÓ SZEMPONTOK
•Miért volt nehéz elkezdeni ezt a gyakorlatot?
•Miért volt könnyebb, gyorsabb a munka. Mikor a résztvevőknek szabad volt beszélniük?
•Hogyan kapcsolódik ez az iskolához, a tanuláshoz?
•Hogyan fogjuk tudni tökéletesíteni az eredményeiket e játék tapasztalatai alapján?
VARIÁCIÓK
•Minden csoportnak ugyanazt a kirakó játékot adjuk, és versenyt rendezünk.
•Készíthetünk saját puzzle kirakót, hogy nem rajzokat, hanem írott üzeneteket használunk
azokon.

Külső korlátozások
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

TÖ
5-10 perc
Korlátlan
Egy nagy kartondoboz (lezárva) és benne valami
nem túl nehéz

ÁTTEKINTÉS
A tevékenység bemutatja, hogy tejesítenek az emberek, mikor korlátozásokat állítunk eléjük.
CÉLOK
•Annak bemutatása, hogy milyen nehéz lehet olyan körülmények között teljesíteni, amikor
megszorításokat alkalmaznak.
•Annak bemutatása, hogyan tudnak alkalmazkodni az emberek, hogy felülkerekedhessenek az
elébük állított kényszerítő erőkön.
•Alkalmazhatjuk annak bemutatására is, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy
fogyatékkal élő embernek.
GYAKORLAT MENETE
• Kérjnk meg egy önkéntest, hogy emelje fel a kartondobozt (bemutatva a biztonságos emelési
technikákat), és tegye fel az asztalra. mejd pedig helyezze vissza a dobozt a padlóra.
•A következő lépésben azt kérjük meg, hogy úgy tegye fel a dobozt az asztalra, hogy az egyik
kezét a háta mögött tartja.
•Ha ezt a feladatot is teljesítette, ismét tegye vissza a dobozt a padlóra.
•Végül ismételje meg úgy a gyakorlatot, hogy tegye az egyik kezét a háta mögé, emelje fel az
egyik lábát.
•Egy vitát lehet kezdeni arról, hogy a korlátok hogyan befolyásolják képességeink kibontását,
teljesítményünket.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Hogyan érezte magát az önkéntesünk ez alatt a gyakorlat alatt?
•Miféle kényszerítő erők hatnak ránk, amelyek befolyásolják a teljesítményünket?
•Hogy tudunk felülkerekedni azokon a kényszerítő erőkön, amiknek kivagyunk téve?
VARIÁCIÓ
Ezt a tevékenységet tovább is lehet vinni, és mint problémamegoldó gyakorlatot végezni (mint pl.
hogyan tudunk hatékonyan és biztonságosan teljesíteni ezt a feladatot még akkor is, ha különösen
nagy megterhelésnek tesznek ki bennünket?)..

LUFTBALLON VERSENYEK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

CsP

5 perc
Korlátlan, de két vagy három csapatra kell őket osztani.
Minden résztvevőnek egy luftballon (plusz néhány tartalék)

CÉLOK
•A csoport felpezsdítése.
•Az együttműködés erejének átélése
•Egy kis mulatság
GYAKORLAT MENETE
•Csapatok választása vagy sorsolása.(páros számú legyen)
•Miután ez kész, adunk minden párnak egy lufit, hogy fújják fel és kössék be.
•Miközben ők ezzel vannak elfoglalva, kijelöljük a start- és a cél vonalat, ahová a csapatoknak el
kell futniuk.
•A játék ismertetése: Váltófutásban fogtok részt venni. Úgy nyerhetitek meg a versenyt, hogy a
csapat minden tagja elfut a másik vonaláig, majd vissza, a lufijával együtt. Párokban kell futni, és
minden párnak a saját lufiját kell vinnie.
A luftballonnak a verseny végéig sértetlennek kell maradnia, nem szabad hozzáérni a kezetekkel
vagy a karotokkal, hogy azzal tartsátok, hanem a két csapattagnak együtt kell megtartania
verseny közben (s nem pl. úgy, hogy az egyik csapattag viszi a lába közé szorítva), és nem
szabad leejteni a luftballont a padlóra sem. Ha ezeknek a szabályoknak bármelyikét is
megsértitek, a csapatnak vissza kell mennie a startvonalhoz, és újra kell kezdenie az egészet.
•Miután vége a versenynek, és megvannak a győztesek, egy jutalmat lehet átadni nekik.

MINDEN ÖSSZEKUTYULVA
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JEP

10-15 perc a tréningidőben.
Korlátlan
Minden résztvevőnek szüksége lesz egy másolati példányra
a „Minden összekutyulva” munkalapból és egy tollra.

ÁTTEKINTÉS
Ezt a tevékenységet időkitöltésre lehet használni miközben 1-1 csoporttal, tanulóval egyénileg
foglalkozunk, ill. csoportmunka után időkitöltésre, ha valakik gyorsah égeznek.
CÉLOK
•Foglalkoztatni a korán végzőket.
•Kognitív kompetencia fejlesztése.
•Kitölteni valamivel az időt, ha erre szükség van.
GYAKORLAT MENETE
•Már az óra elején megmondjuk a gyerekeknek, hogy időkitöltésként összekevert szavakat kell
megfejteniük. Ha valaki végzett, szó nélkül vegyen el egy munkalapot!
VARIÁCIÓ
Önálló versenyfeladatként is megoldathatjuk
Adott tantárgyhoz kapcsolódó fogalmakat is adhatunk, és kérhetjük a gyerekeket, hogy ők
rendszerezzék azokat.
Lehet csak 6-8 szót adni, és azt kérni, hogy írjanak fogalmazást, amelyben mindegyik szerepel.

Irodai felszerelések
Ótpéglatzsaímázs
Uclexl
Kírobét
Gyékzsalupót
Őzfűterlai
iartődrzeen
pézslomágó

Járművek
rustofdura
cilvonglarásta
gyóstrantenveo
ropékkotámerr
reképrák
éputáclanó
koglwenvas

Állatok
lyáhúzin
ngóid
tánfeel
úzsorvrar
zsánnyashüg
urkugne
fászri

Ételek
szirjebte
kásottockérolad
sevlúseh
zsütteslékr
dizssvenc
istáplema
kacél

Háztartási eszközök
ecefévék
őryspene
alirafó
góspémo
őrnezsétyehűk
góspatémgoo
jizsátóledóve
Földrajzi nevek
dölhatif
rexgumlub
rezsülbs
ulrenbom
gizsátafnan
karkókom
karilfadé

MEGOLDÁSOK
Irodai felszerelések: számítógépasztal, cellux, boríték, lyukasztógép, iratlefűző, iratrendező,
Számológép
Járművek: Ford Taurus, villás targonca, nyerges vontató, motorkerékpár, kerékpár, páncélautó,
Volkswagen
Háztartási eszközök: vécékefe, serpenyő, falióra, mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, videolejátszó
Állatok: házinyúl, dingó, elefánt, orrszarvú, hangyászsün, kenguru, zsiráf
Ételek: tejberizs, csokoládétorta, húsleves, kétszersült, szendvics, almás pite, cékla
Földrajzi nevek: Thaiföld, Luxemburg, Brüsszel, Melbourne, Afganisztán, Marokkó, Dél-Afrika

MIT LÁTTÁL ?
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsoEPMÖ
5-10 perc
Korlátlan (párokban dolgoznak)
Egy másolati példánya „Mit láttál?” munkalapból minden
egyes résztvevő számára és egy toll.

ÁTTEKINTÉS
Ezt a gyors jégtörőt arra lehet használni, hogy a résztvevők bemutatkozhassanak valaki másnak a
osztályban, elmondjanak magukról olyan dolgokat, amit még a többiek nem tudnak, és hogy
bemutathassák mennyire figyelmesek vagy figyelmetlenek lehetnek egyes gyerekek.
GYAKORLAT MENETE
•Megkérjük a résztvevőket, hogy alkossanak párokat, és forduljanak szembe egymással, majd
mutatkozzanak be 30 -30 másodpercben a párjuknak.
•Miután a bemutatkozások megtörténtek, a gyerekek hátattal állnak egymásnak, hogy ne lássák a
párjukat.
•Mindenki kap egy-egy másolatot a „Mit láttál ?”című feladatlapból és egy tollat.
•A lap kitöltésére egy percük van .
•Miután végeztek a kérdőívvel, megfordulnak meg és ellenőrzik hány kérdést válaszoltak meg
helyesen.
•Kérjük meg őket, hogy emeljék fel a kezüket azok, akik mind a 10 választ helyesen adták meg.
Ha egy kéz sem emelkedik a magasba, akkor innen egyesével haladunk lefele.
•Azt, aki a legtöbb találatot érte el, egy kis díjjal lehet jutalmazni.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Ki érte el a legtöbb találatot?
•Miért van az, hogy egyes emberek jobb megfigyelők, mint mások?
•Hogyan javíthatjuk a megfigyelési készségünket?
•Mi zavart abban, hogy alaposan megfigyeld a külsejét?
VARIÁCIÓ
Kis csoportos tevékenységként is lehet végeztetni, ahol csapatok alakulnak ki, és az egyes
szereplők bemutatkoznak a többieknek.
Miután a bemutatkozások megtörténtek a csoportoknak ki kell menniük egymás látóteréből, és
így kitölteni a feladatlapot.

Mit láttál?
1. Mi a párod keresztneve?
2. Mi a vezetékneve?
3. Milyen színű a szeme?
4. Visel szemüveget? Ha igen, írd le milyet!
5. Milyenszínű a haja?
6. Milyen magas (megközelítőleg)?
7. Milyen fajta ékszereket visel?
8. Hogyan van öltözve?
9. Milyen színű cipő van rajta?
10. Milyen más megkülönböztető jegyek vannak rajta?

OSZTÁLYISMÉTLÉS VAGY ELŐRELÉPÉS?
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JEPTMÖ

2-10 perc
Korlátlan
Minden résztvevőnek szüksége lesz egy tollra és egy papírra.

CÉLOK
•A résztvevők gyakorlatoztatása egy egyszerű váltó gyakorlatban.
•A résztvevők megtapasztalják, hogy hogyan változik a teljesítmény nyomás
alatt(stresszhelyzetben).
GYAKORLAT MENETE
•Elmondjuk, hogy a jövőben egy sor változtatás lesz az iskolában. Ezeket a változtatásokat már
eldöntötték, nem lehet változtatni rajtuk .
•Annak a diáknak, aki nem tud eleget tenni ennek a feladatnak, meg kell ismételnie az évet.
•Az első változtatást azonnal be fogják vezetni, és ez abból áll, hogy
mostantól fogva mindenki köteles lesz a kizárólag a bal kezével írni.
•Az új rendszer teszteléséhez a mindenkinek le kell tudnia írni az ABC betűit
olvashatóan a bal kezével 30 másodperc alatt.
•Figyelmeztetem a csoportot, hogy mindenkit, aki nem lesz képes ezt a feladatot kevesebb,
mint 30 másodperc alatt elvégezni, megbukik. Ha elvégzi ugyan a feladatot ennyi idő alatt,
de csak olvashatatlanul , akkor is osztályt kell ismétélni.
Azok, akik helyesen végzik el ezt a feladatot, előléptetésben fognak részesülni. (Azonnal
megkapják az év végi bizonyítványt jó jegyekkel)
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Hogyan érezték magukat a résztvevők a gyakorlat során?
•Hogyan érzik magukat az emberek, ha változtatásokra kényszerítik őket?
•Hogyan teljesítenek az emberek stressz hatás alatt?
•Miért találták ezt a gyakorlatot egyesek könnyebbnek, mint mások?
•Hogyan érezték magukat a balkezesek gyakorlat során?
•Mit gondoltak a jobbkezesek a balkezesekről és azokról az előnyökről, amit ők élveztek?
FORRÁS
A New South Wales-j Nathan Rothchild gyakorlatából vettem át.

PIRAMIS KIRAKÓ
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JEP
30-60 perc
5-7 fős csapatok
Minden résztvevő kap egy másolati példányt az „ismételd
utánam!” munkalapból és egy tollat.

ÁTTEKINTÉS
Ez egy másik gyors tevékenység, amelyet bármikor fel lehet használni serkentsük a
versenyszellemet.
CÉLOK
•A versenyszellem serkentése.
•A kognitív képességek fejlesztése
GYAKORLAT MENETE
•A piramis minden sorában egy- egy szó van elrejtve. Mindenjel egy betűt jelent.
Az a feladatuk, hogy megmondják mi ez az 5 szó.
•Az első személy, aki helyes választ tud adni, jutalmat kaphat.
MEGOLDÁS
Ő
BŐ
BŐG
BŐGŐ
BŐGŐS

RÁNTOTTA?
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

CsKCsoEPTMÉÖ
75-90 perc
5-7 fős csapatok
Egy nyers tojás minden csapat számára, egy kis tekercs
ragasztószalag, hullámpapír, rongydarabok, filc, tollak,
10 szívószál, 3 elasztikus szalag, egy olló, 4 méter madzag,
egy A4-es méretű papírlap, vatta és bármi, ami eszünkbe jut.
Ajánlatos tartalék tojást is hozni. Az utasításokat tartalmazó egy-egy
lapot is ki lehet osztani tetszés szerint a csoportoknak

ÁTTEKINTÉS
Ezt a gyakorlatot arra terveztük, hogy a résztvevőket bevonjuk egy sor olyan dologba, mint pl. a
problémamegoldás, csapatépítés, kreatív gondolkodás.
CÉLOK
•Lehetővé tenni a résztvevőknek, hogy gyakorolják a problémamegoldó technikákat.
GYAKORLAT MENETE
•Közöljük a csapatokkal, hogy egy űrjárműveket készítő vállalatot képviselnek. Ezek a cégek
versengeni fognak egymással egy kitűnően jövedelmező szerződésért, hogy a következő
évtizedre egy különleges típusú úrjárművet építhessenek meg.
•Minden egyes csapatnak az a feladata, hogy megtervezzen, megépítsen és kiértékeljen egy olyan
űrjárművet, amely alkalmas nyers tojás szállítására. 45 percük lesz arra, hogy megtervezzék és
kivitelezzék a Tojás Szállító Berendezésüket(TSZB), a rendelkezésre álló anyagok segítségével
(ezekből szabadon válogathatnak).
•Ha kész az űrhajó, kiértékelés következik. A TSZB-eket legalább 4 méteres magasságba fel
fogják lőni a levegőbe. [Ezt úgy fogják elérni, hogy a csapatoknak fel kell dobniuk a TSZB-t 4
méter magasságba, vagy kidobják pl. az első emeleti ablakból]. A tojásnak nem szabad
összetörnie a „próbarepülés” ideje alatt. Ha a tojás mégis összetörne a felrepítésnél, a vállalatot
befogják perelni a károkozás miatt.
•Azok a csapatok, amelyek sikeresen átmentek a vizsgán, most már megszavazhatják melyikük
volt a legjobb terv.
•A legjobb csapatnak jutalmat lehet adni.
MEGVITANDÓ SZEMPONTOK
•Melyik csapat felelt meg az elvárásoknak?
•Mi volt a legnehezebb a feladatban?
•Voltak-e problémáik? Hol ütköztek ki? Ki és mit tett ez ügyben?
•Volt-e olyan csapat, amely közös vállalkozást akart létrehozni egy másik csapattal? Miért vagy
miért nem?
•Mit vállaltak magukra a csapatok?
•Volt-e olyan csapat, amelyik megkérte a megrendelőt (játékvezetőt), hogy adjon meg további
részadatokat? Miért? Miért nem?

VARIÁCIÓK
•A szívószálak helyett lehet pálcikákat is használni.
•Lehet főtt tojást használni, ha meg akarjuk spórolni a takarítást az esetleges törött tojások miatt.
•Minden csapatnak más-más színű szívószálakat és tollakat lehet adni.
•Az anyagokat egyenlőtlenül lehet szétosztani a csapatok között ( nem ők választhatnak).

SZEREPLŐK
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsE
10-15 perc, a csoport méretétől függően
Kb. 12 vagy 16 fő
Semmi

CÉLOK
• Egymás és önmaguk megismerése.
GYAKORLAT MENETE
• Mutalozz be a csoportnak!
• Válaszoljatok a következő kérdésre!
Ha az életedről készítenének egy filmet, kit kérnél fel, hogy a te szeredet eljátssza, és
miért éppen azt az embert választanád?
• Kezdhetjük azzal hogy a játékvezető elmondja a csoportnak, ő kit választana és miért.

TÁRCSAHANG
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JKCsoMÖ
2-5 perc
Korlátlan
Egy előre elkészített „tárcsahang” tábla

ÁTTEKITÉS
Bármikor használható tanórán vagy játék, vita közben, ha fel akarjuk ”rázni” az osztályt.
CÉL
Annak bemutatása, hogy mennyire fontos a nem verbális kommunikáció.
GYAKORLAT MENETE
•Az óra alatt (különösen, ha vitatéma a kommunikáció) mutasd be a ”Tárcsahang” táblát.
•Az óra elején mondd el a gyerekeknek, hogy ha ezt a táblát meglátják, váljanak mozdulatlanná,
majd nézzenek körül, hogy ki milyen testhelyzetben van, kinek milyen az arckifejezése.
•Magyarázzd el a csoportnak, hogy amit az embereknek mondanak, az csak igen kicsi része
annak az üzenetnek, amelyet ilyenkor továbbítanak. Amit a testbeszédükkel és a hanghordozásukkal közölnek, az legalább olyan fontos, mint azok a szavak, amelyeket ilyenkor használnak.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Ki az, aki figyel, unja, mi árulja ezt el?
•Hogyan tudunk hatékonyabban kommunikálni ennek az információnak a birtokában?
•Eszébe jut-e valakinek erre valamilyen példa?

VACSORAVENDÉGEK
Szükséges idő:
Csoport mérete
Szükséges anyag:

JCSKE

10-15 perc
Korlátlan
Egy darab papír és egy toll minden egyes résztvevőnek

CÉLOK
• A gyerekek azonosítsák be azokat az embereket, akiket tisztelnek./példaképek/
• Ismrejék meg egymást és önmagukat
GYAKORLAT MENETE
• Képzeljétek el, hogy egy vacsorával egybekötött partit fognak adni jövő szombat este. Erre a
képzeletbeli partira 3 híres embert hívhatnak meg /lehet akár már nem élő is/. A vendégek
lehetnek politikusok, színészek, énekesek, vallási vezetők, királyi méltóságok, üzletemberek…
• A kiosztott lapkora írjátok össze, kiket akartok meghívni.
• Miután mindenki elkészítette a listáját, mindenkinek el kell mondania a többieknek, hogy kikre
esett a választása, és hogy mi alapján választott.

MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
• Volt-e valaki, akinek nehézséget okozott az, hogy a listáját 3 fősre redukálja?
• Volt-e valaki, akinek nehézséget okozott, az hogy elegendő embert találjon, akit meghívhatna
vacsorára?
• Most már, hogy a résztvevők meghallgatták a többiek választását szeretnék-e megváltoztatni
a saját listájukat?

VEGYES MENÜ
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

JCsCsoEPTM
20-30 perc
Korlátlan /dolgozhat az egész osztály együtt is, de kisebb, 5-7 fős
Csoportokat is alkothatunk./
Papír és egy toll minden csoport számára.

ÁTTEKINTÉS
Ez egy csapatépítő tevékenység, melyet bármikor végezhetünk.
CÉL
A csoportos problémamegoldás fejlesztése.
Az együttműködés fejlesztése.
A kompromisszumkészség és tolerancia fejlesztése.
GYAKORLAT MENETE
•Elmondjuk a gyerekeknek, hogy úgy döntött az iskola vezetése, változtat az iskolai étkezésen. A
feladatuk az, hogy tervezzék meg a „tökéletes” éttermi menüt.
•Ezt a feladatot 10 perc alatt kell elvégezni.
•A 10 perc letelte után egy ember (minden csapatból egy) bemutatja a tervezet végleges
változatát.
MEGVITATANDÓ SZEMPONTOK
•Hogyan jutott megegyezésre a csoport a rendelkezésre álló időkereten belül?
•Hogyan oldották meg a nézetkülönbségeket?
•Hogyan viselkedtek a csapattagok? ( volt-e, aki engedett/nem engedett, megsértődött…)
•Hogyan kapcsolódik ez a gyakorlat az osztály életéhez?
VARIÁCIÓ
Más tevékenységet is adhatunk, mint egy menü megtervezése.
Ha először teljes létszámmal (egész osztály), akkor megoldathatjuk ugyanaezt kiscsoportban is
(más szituációval), majd beszámoltatjuk a gyerekeket, hogy mikor volt könnyebb a megegyezés.

XO TESZT
Szükséges idő:
Csoport mérete:
Szükséges anyag:

PTÉ
10-5 perc
Két csapatra osztjuk az osztályt
Papírtábla, egy marker toll és egyenlőre elkészített kérdéssor

ÁTTEKINTÉS
Ezt az óra végén vagy összefoglaláskor lehet használni, hogy teszteljük agyerekek tudását.
CÉL
A résztvevők tudásának ellenőrzése játékos formában.
GYAKORLAT MENETE
•Az óra végén közlöm a csoporttal, hogy tesztelni fogom a tudásukat. A kérdéseket
kvíz formájában fogják kapni, és a végén egy győztes csoportot jutalmat kap ( piros pont, ötös).
•Csapatalakítás. Az egyik csapat lesz az X csapat a másik az O csapat..
•Minden csapatnak egy kérdést fogok feltenni. Ha helyes választ adtok rá, akkor egy X-et vagy
egy O-t lehet felírni a papírtáblára. Ha nem tudtok felelni rá, akkor nem tehetitek fel a jeleteket,
és a másik csapat kap rá esélyt, hogy megadja a helyes választ.
Ha viszont a másik csapat tudja a helyes választ, ők akkor sem léphetnek tovább,
mivel csak az a csapat léphet tovább, amelyiknek a kérdést feltették.
•Kisorsoljuk, melyik csapaté legyen az első kérdés.
•Az a csapat, amelyik 3 X-et vagy 3 O-t szerez sorban egymás után, az lesz a győztes.
VARIÁCIÓK
•Papírtábla helyett használhatnak digitalis táblát is.
•Nagy oszálylétszám esetén 4 csapat is lehet.
•Egy nagy négyzetrácsos táblát is használhatnak a padlón, öntapadós lapot használva (kb.3m2eset) Amikor a csapatok helyes választ adnak , azaz ember, aki a helyes választ
adta, ráléphet a táblára. Aki viszont már rálépett a táblára, annak a továbbiakban csendben
kell maradnia.

XO tábla

