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Bevezető: a NyugiOvi Program célkitűzései
A NyugiOvi prevenciós program célja, hogy módszertani segítséget nyújtson az óvodáskorú gyer-
mekek közösségében 
 az egymás iránti tolerancia és elfogadás, az együttműködésre való hajlam kialakításához, 
 az olyan bántalmazó magatartás megelőzéséhez, amellyel a gyermekek szándékosan fájdal-

mat okoznak társuknak vagy kiközösítenek valakit,
 azon képességek és stratégiák elsajátításához és gyakorlásához, amelyekkel hatékonyan 

meg tudják védeni magukat és társukat a bántalmazással szemben. 
A program neve – NyugiOvi – tükrözi annak fő célkitűzését, vagyis hogy az óvoda biztonságos, 
békés, nyugodt hely legyen minden gyermek számára. 
Ehhez a gyermekeket körülvevő nevelők, vagyis az óvodapedagógusok és a szülők tájékoztatásá-
ra, felkészítésére alapozunk, mivel viselkedésük modellértékű a különböző szocializációs színtere-
ken, az óvodai és az otthoni környezetben. Az óvodapedagógus saját, bántalmazásra vonatkozó (ki 
nem mondott) attitűdje, a csoportjába járó gyermekekkel, és közvetlen munkatársaival való viszonya 
non-verbális csatornákon keresztül is befolyásolja a gyermekek közti együttműködés kialakulását. 
Bár a gyermekek agresszív viselkedésének lehetnek családon belüli gyökerei, az óvodai bántalma-
zás az óvodás csoport közegében jön létre, így megelőzése, kezelése ott a leghatékonyabb. Nem 
biztos, hogy a családi tényezőkre tudunk hatni, de a biztonságos óvodai légkör és az ehhez szük-
séges viselkedéses normák kialakításának lehetősége a mi kezünkben van. A program az óvodás 
korosztályra fókuszál, de célkitűzéseiben, módszertanában előretekint az iskolás korra, vagyis az 
iskolai bántalmazás megelőzését is szolgálja.
Jelen kézikönyv az óvodapedagógusok gyermekekkel való közvetlen munkáját segíti, a NyugiOvi 
csoportfoglalkozások megtartásához szükséges információkat tartalmazza. A programnak azonban 
további lényeges elemei is vannak, melyeket itt csak felsorolunk, bővebben ezekről az NyugiOvi 
Program elektronikusan elérhető szakmai anyagaiban olvashat az érdeklődő: 

1. Óvodapedagógusok és óvodai dolgozók képzése
2. Tematikus szülői értekezlet és tájékoztató anyagok szülőknek.
3. Anti-bullying kampánynap
4. Módszertani anyagok mentoroknak (pl. esetkezelés eljárásrendje)
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1. Bullying (bántalmazás) óvodáskorú gyermekeknél –
    elméleti tudnivalók  
 1.1. Agresszív viselkedés óvodás korban
Agressziónak azokat a viselkedésformákat tekintjük, melyeknek célja másoknak kárt, fájdalmat 
vagy sérelmet okozni.  Csak olyan cselekedetek tartoznak ide, melyek szándékosan történnek, 
és a másik személy sérelmét, vagy tárgyak rombolását foglalják magukban. A meghatározásból ki-
derül, hogy az agresszív viselkedéshez az kell, hogy a gyermek megértse, másoknak fájdalmat tud 
okozni, ami bizonyos esetekben összetett gondolkodási képességet, a következmények előrevetíté-
sét feltételezi. Az agresszió mint késztetés erős biológiai meghatározottsággal is rendelkezik, amely 
motiváció gátlása a szocializációs folyamatok során alakul ki.

Óvodáskorú gyermekeknél megtévesztő lehet, hogy bizonyos esetekben a gyermek, kívülről 
szemlélve, egyértelműen tudatosan cselekedve bánt másokat, de a motoros készségek (amivel ve-
rekszik) fejlettsége messze elmarad a kognitív készségek fejlettségétől (amivel tervezi a viselkedést, 
és a következményeket felméri) és így előfordulhat, hogy az eredmény láttán komoly agressziót 
feltételezünk, miközben a szándék szintjén nem jelent meg a károkozás vágya. 

 1.2 Az agresszió felosztása 
Többféle csoportosítási elv létezik az agresszió fajtáinak megkülönböztetésére. Az egyik releváns 
osztályozás szerint beszélhetünk instrumentális és ellenséges agresszióról. Az előbbi valamilyen 
kívánatos dolog megszerzésére irányul (pl. egy játéktárgy).  Az utóbbit személyre irányuló agresszi-
ónak is nevezhetjük, és közvetlenül a másik személy megsértését célozza.  
Óvodáskorban az agresszív megnyilvánulások célja, formája sokféle lehet, melyek az életkor 
előrehaladtával jelentős változáson mennek keresztül. A tulajdonlás, birtoklás körüli harcok 
csökkennek, míg a nem tárgyakkal kapcsolatos ellenséges agresszió megjelenési valószínűsé-
ge nő. A 3 évesek körében még magas a szülőkkel való konfrontálódás, ekkor éri el csúcsát a 
dac, az alacsony frusztrációtűrés. 3 éves kor után ezek a problémák csökkennek, de a felnőttekkel 
szembeni opponálás és a kortársakkal való konfliktusok, melyekben mind megjelenhet agresszív 
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megnyilvánulás, az egész óvodáskort jellemzik. A kisgyermekkorhoz képest a harag megélése 
tartósabb, a figyelem elterelése már sok esetben nem vezet eredményre. A szabályozási funkciók 
éretlensége miatt az óvodás gyermekek impulzívak, miközben egyre nagyobb a fizikai erejük, és 
egyre összetettebb kognitív képességekkel rendelkeznek ártalom okozására. 
A növekvő szókinccsel párhuzamosan gyakoribbá válik a verbális agresszió, a fizikai agresszió vi-
szont csökkenést mutat. A kapcsolati agresszió is megfigyelhető már óvodáskortól, gyakran hallani 
olyan mondatokat, mint „Nem leszek a barátnőd!”, „Te nem játszhatsz velünk, csak akkor, ha…” stb. 
Ezek a megnyilvánulások pedig már fejlett nyelvi képességeket feltételeznek. Sokszor azok a gyer-
mekek, akik társaikat kiközösítik, a csoport legkompetensebb gyermekei közé tartoznak, fejlettek a 
nézőpont-átvétel és az empátiás készség terén is. Valójában ez nem meglepő, hiszen a kapcsolati 
agresszióhoz hozzátartozik, hogy a gyermek el tudja képzelni, mit érez majd a társ az adott mondat 
hallatán, és feltételezi annak végiggondolását, mivel tud célt érni a másiknál.
 
 1.3. A bullying fogalma, típusai
A bullying az érzelmi és fizikális bántalmazás egy formája, melynek három fő jellegzetessége van: 
szándékos, ismétlődő, erő egyenlőtlenség esetén áll fenn (vagyis egy erősebb bánt egy nála 
gyengébbet). Tehát az agresszív magatartás egy szűkebb területe, melyben nagyon szembetűnő, 
hogy az egyik fél képtelen megvédeni magát. A megnyilvánulási formák alapján a bullying jelensége 
három fő típusba sorolható:

1. fizikai:
•	 klasszikus fizikai: ütés, lökdösődés, verekedés, rugdosás, harapás, csípés, karmolás, haj-

húzás, megdobálás valamivel, 
•	 tárgyak körüli: másik tárgyának szándékos elvétele, tönkretétele.

2. verbális: csúfolódás, gúnyolás, kinevetés, becsmérlő szavak a másikra.
3. kapcsolati: kirekesztés, kiközösítés, kihagyás a közös játékból, főnökösködés, közelség, kö-

zös játék elutasítása.
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 1.4. Az óvodáskori bullying jellemzői
Óvodáskorban igen gyakoriak az agresszív megnyilvánulások, sőt a kortársak felé történő fizikai 
agresszivitás még jellemzőbb, mint a későbbiekben. Ebből is következik, hogy már a három évesek 
is résztvevői lehetnek bántalmazásnak. Nagyon nehéz elkülöníteni a bántalmazást az egyszerű 
viccelődéstől, cívódástól, csipkelődéstől, csúfolódástól, ugyanis vékony a határvonal az ártatlan, 
normálisnak tekinthető bántás, társas helyzetfelmérés és a bullying között. Másrészt, még ha az 
óvodás gyerekek észlelik is az agressziót, nem feltétlenül tudatosul bennük a jelenségre jellemző 
erőfölény, a szándékosság és az ismétlődés. Egy óvodás mást ért meg ezekből a viselkedésfor-
mákból, máshogy dolgozza fel az élményeit. Nem feltétlenül tudatosul bennük az ellenük elkövetett 
agresszió minősége, illetve, ha tudatosul is, nem minden esetben fordulnak segítségért. Tovább ne-
hezíti a bullying felismerését, hogy a gyerekek még nehezen tudnak beszámolni gondolataikról, ér-
zéseikről. Tipikus példa lehet erre egy olyan óvodai eset, amely során az egyik gyerek elpanaszolja 
egy felnőttnek, hogy összerombolták egy építményét. Ez lehet egy egyszeri, véletlen eset is, azon-
ban, ha ez egy szándékos károkozás volt, ami ismétlődően fordult elő, és az áldozatnak nincsenek 
eszközei a védekezésre, akkor már bántalmazásról beszélhetünk. Egy óvodás ilyen esetben nem 
feltétlenül tudja kifejezni, hogy ez egy gyakori, ismétlődő élmény, illetve azt sem, ha kiszolgáltatott 
volt, és esélye sem volt a védekezésre.

 1.5. Az óvodáskori bullying felismerése
Az óvodáskorú gyerekek viselkedésében több olyan elem megfigyelhető, amely előre jelezheti a 
későbbi bántalmazó magatartást. Ilyenek lehetnek a félelemkeltő, ijesztő dolgok mondogatása, gri-
maszok, mások tárgyainak, játékainak elvétele, a másik félrelökése, elutasítása, a kapcsolat, együtt-
játszás visszautasítása vagy mások hamis megvádolása. Ezek a bántalmazásra utaló, előrejelző 
viselkedések önmagukban még nem minősülnek bántalmazásnak, azonban helytelen kezelésük 
esetén azzá válhatnak.



9

Még nem bántalmazás… Bántalmazás…
1. A gyermek azt kiabálja  
„Ez az enyém!”, miközben 
elragad valakitől egy játékot.

− Ha a jelenség többször és célzottan ismétlődik egy adott 
gyermekkel szemben. 

2. Kisgyermekek sugdo-
lóznak, és vicces neveken      
szólítják egymást.

− Ha a sugdolózás rémhíreket vagy bántó személyes              
információkat tartalmaz. 

− Ha a vicces nevek gúnyolódásba, csúfolódásba csapnak, 
és a tárgya mindennek egy kiszemelt gyermek lesz.

3. A szerepjátékok során 
a szerepeket (anya, apa,        
gyerek, kutya, boszorkány) 
egy gyermek osztja le.

- Ha valakire következetesen osztják a legkevésbé kedvelt 
szerepet. 

- Ha az irányító nem engedi, hogy a szerepek cserélődjenek, 
sőt nagyon határozott utasításokat ad a szereplőnek azzal 
kapcsolatban, hogy mit csináljon (ugasson, sírjon, vonuljon 
börtönbe), szándékosan és ismétlődően használva az ere-
jét egy sérülékenyebb gyermek felett.

4. Egy gyermek azt mondja 
a másiknak, hogy „Te nem 
játszhatsz velem”.

− Ha valaki úgy manipulálja társait, hogy magára hagyjanak 
és kiközösítsenek egy gyengébb gyermeket. „Nem lehetsz 
a barátom, ha vele barátkozol.” 

Összegzésül tehát elmondható, hogy az óvodások közötti veszekedés, nézeteltérés önmagában 
nem tekinthető bántalmazásnak, de onnantól kezdve, hogy ez célzottan, ismétlődően, egy bizonyos 
gyerek ellen irányul, bántalmazásról beszélünk.



10

 1.6. Nemi különbségek
Fontos tisztázni azt is, hogy a bullying különböző formái megjelenhetnek fiúknál és lányoknál egya-
ránt. A fiúknál sokkal gyakoribbak a fizikai és verbális bántalmazás direkt formái, melyek jellemzően 
a dominancia, hatalom, „ki az erősebb, nagyobb” témák köré szerveződnek. Ezek a viselkedések 
könnyen detektálhatóak, így azonnali beavatkozás lehetséges és szükséges is. Ezzel szemben 
lányoknál a bántalmazás kifinomultabb formái jellemzőek, melyek kapcsolati jellegűek. Gyakrab-
ban manipulálják azt, hogy ki kivel játszhat, jellemzőbb, hogy kirekesztenek másokat, rosszindulatú 
pletykákat terjeszthetnek, vagy elárulhatják a másik titkát a többieknek. Ezek a bántalmazási formák 
kevésbé látványosak, így sokkal nehezebb észrevenni őket, azonban a beavatkozás itt sem marad-
hat el.

 1.7. A bullying kialakulása
  1.7.1. A kezdet
A minden gyerekre jellemző fejlődési sajátosságok mellett, a bullying sokszor a fejletlen szociális 
és emocionális készségekből, valamint a maladaptív kapcsolatteremtő képességekből származik. 
A legtöbb gyerek nehezen tudja figyelembe venni mások szempontjait, vagy más perspektívából 
tekinteni egy helyzetet. Sokan nyelvi korlátok miatt még nem képesek pontosan kifejezni érzéseiket, 
vágyaikat. 

Fontos azt is látni, hogy sok esetben a családi környezetből szerzett tapasztalatok vezethetnek 
oda, hogy egy gyerek agresszívan viselkedik. Előfordulhat, hogy a bántalmazó gyerekek maguk is 
bántalmazottak, agresszív problémamegoldási módokat tapasztalnak szüleik részéről, és az otthoni 
mintákat használják céljaik eléréséhez.

Másrészt a gyerekek a médiából szerzett tapasztalataik révén is tanulhatnak agresszív viselkedést, 
olyan tartalmak megtekintésén, vagy játékok megélésén keresztül, amik jutalmazzák az agresszív 
viselkedést. Így a televízió vagy a számítógép előtt ülve olyan megküzdési stratégiákat sajátítanak 
el, melyek az agresszív viselkedést támogatják.

Harmadrészt az intézményen kívül szerzett tapasztalatok mellett, a bullying származhat az intéz-
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ményen belülről is, úgy, hogy a kisebbek eltanulják a nagyobbaktól a bántalmazó viselkedést. A 
felnőttek nevelése is meghatározó lehet: a folyamatos tiltó nevelés, fegyelmezés („Ne csináld!”, „Te 
mindig rossz vagy!”, „Veled semmit nem lehet kezdeni!”) is erősítheti az agressziót. Az üres tiltás 
helyett, ajánlott inkább alternatív viselkedés módot javasolni a gyermeknek.

  1.7.2. A kifejlődés
A 2-4 éves gyerekek gyakran használnak agresszív megnyilvánulásokat annak érdekében, hogy 
megvédjék a tulajdonukat, barátságaikat, életterüket. A nagyobb, 4-6 éves gyerekek már elkezdik 
felhasználni a bántalmazó magatartást mások fenyegetésére, megfélemlítésére is. Az, hogy egy 
kezdeti agresszív viselkedés bántalmazássá fejlődik-e vagy sem, nagyban múlik azon, hogy a kör-
nyezet és a kiszemelt gyerek hogyan reagál rájuk. Például, ha a kiszemelt gyerek sírással, behó-
dolással, engedelmességgel reagál, az növeli annak valószínűségét, hogy a támadó magatartása 
folytatódik. Ilyen esetben a bántalmazót ez az eredmény megerősíti és igazolódik, hogy céljait ilyen 
módon elérheti. Ha a bántalmazó részéről a pozitív, proszociális készségek helyett ezek a negatív 
magatartásformák hoznak sikert a figyelemfelkeltés és a kontroll megszerzésében, akkor ez a 
minta fog megerősödni. A bullying terjedésének egyik fontos kulcsmozzanata, ha egy adott gyerek 
megtanulja, hogy a bántalmazás egy sikeres és jól használható stratégia céljai elérésében. A ba-
rátok szerzésének folyamatában egy megszokott, visszatérő módszerré válhat a fizikai és verbális 
megfélemlítés, ahol egy gyengébb, kisebb gyerek az elszenvedő.

  1.7.3. Továbbterjedés
A bullying továbbterjedésének fontos eleme a szemtanú gyerekek reakciója a bántalmazásra. Ha 
azt tapasztalják, hogy a bántalmazó sikeresen gyakorolta hatalmát egy másik gyerek felett, elkép-
zelhető, hogy ők is beszállnak a bántalmazásba, vagy maguk is kiszemelnek egy másik áldozatot. 
Ha ráadásul azt látják, hogy a felnőttek elfogadhatónak tekintik ezt a viselkedést – hiszen nem avat-
koznak közbe – az tovább növeli a bullying terjedésének esélyét. 
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 1.8. A bullying szereplői
A bullying jelensége a gyerekek jól meghatározott kapcsolati hálójában, egy sajátos csoportfolya-
matban alakul ki, melyben szerepe van a bántalmazó gyereknek, az áldozatnak és azoknak is, akik 
a folyamatot szemlélik.

  1.8.1. A bántalmazók
A bántalmazó gyerekek többféle módon vehetnek részt a közösségben, nagyon különböző sajátos-
ságokkal, háttérrel rendelkezhetnek.  
Sok esetben a családi tapasztalatok vezethetnek oda, hogy egy gyerek agresszív viselkedést kez-
deményez. Ahogy már említettük, a bántalmazó gyerekek maguk is lehetnek bántalmazottak, az ott-
honi mintát viszik tovább a közösségbe. Azokban a családokban, ahol a gyerekek megfigyelői, vagy 
akár elszenvedői a verbális vagy fizikai agressziónak, az erőszakos bánásmód lesz az a modell, 
amit elsajátítanak. Továbbá, mivel sok esetben nem tanulnak meg megfelelő szociális stratégiákat, 
ez lesz az egyetlen eszközük arra, hogy érdekeiket érvényesítsék. Előfordul, hogy ezek a gyerekek 
nem ismerik a világos határok fogalmát, nem tudják mi a biztonságos keret, amiben mozoghat-
nak. Ebből kifolyólag szorongani kezdenek, ami agresszív viselkedéshez vezet. Nagy segítség lehet 
ezeknek a gyerekeknek a keretek egyértelmű tisztázása, és a szabályok következetes betartatása. 
Sokszor azok a gyerekek, akik az erőfölényüket ilyen formán élik meg, nem rendelkeznek megfelelő 
önkontrollal, és a felnőttektől várnák a segítséget. Gyakran maradnak egyedül, ugyanis a többi gye-
rek fél tőlük, ami még nagyobb szorongást okoz bennük, melyet nem tudnak kezelni. Ha nem kap-
nak megfelelő segítséget, folytatják a megkezdett viselkedésformát, a folyamat önmagát gerjeszti. 
A bántalmazó gyerekek lehetnek akár vezetők a közösségükben, és számos készséggel rendelkez-
nek az együttműködésre, így a többi gyerek manipulálására. Ők gyakran barátkoznak más bántal-
mazókkal, és a többieket is arra bátoríthatják, hogy bántalmazzanak másokat. 
Az is elképzelhető, hogy a bántalmazó viselkedés hátterében valamilyen fizikai vagy mentális prob-
léma áll.

A bántalmazó magatartás révén állandósulhatnak mind a bántalmazó, mind az áldozati minták, mely 
kihat akár a felnőttkorra is. Azok a gyerekek, akik másokat bántalmaznak, gyakran verekedésbe 
keveredhetnek, és a későbbiekben is olyan viselkedést folytathatnak, ami problémát okoz a cso-
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portban, kihathat a tágabb környezetre is. A korai bántalmazásban való részvétel bántalmazó ka-
maszkori kapcsolatokhoz, sőt akár felnőttkori kapcsolatokban (házastársi, munkahelyi) is megjelenő 
bántalmazáshoz, vagy egyéb devianciákhoz vezethet. 

 1.8.2. Az áldozatok
Az áldozatok között is többféle típus figyelhető meg. Vannak, akik passzívan reagálnak a bántalma-
zásra, és vannak, akik visszatámadnak. 
A passzív áldozatok általában félénkebbek, kevesebb táras tapasztalattal rendelkeznek, nehezen 
szereznek barátokat. Bár vágyakoznak arra, hogy beilleszkedjenek, nehézségeik vannak a kap-
csolatok kialakításában. Előfordulhat, hogy érzik, kiközösítik őket társaik, de nem tudják, hogyan 
lehetne ezen változtatni, javítani. Nehezen állnak ki magukért, nehezen mondanak nemet és bizony-
talanok abban, hogyan is reagáljanak a bántalmazásra.

Az bántalmazó-áldozatok sírás és visszavonulás helyett hajlamosak a visszavágásra, impulzívak, 
és akár több agresszió is jellemezheti őket, mint magukat a bántalmazókat. Ez az agresszió azonban 
általában nem az őket bántalmazók ellen irányul, hanem valaki más ellen, aki védtelenebb, mint ők 
(pl. kisebbek, más csoportba járnak stb.). Jellemző az önkontroll hiánya, hirtelen és durván reagál-
nak a környezetük jelzéseire. 

A bántalmazott gyerekekre összességében jellemző, hogy társaik elkerülik őket, és egyre kevésbé 
akarnak velük barátkozni. Fontos azt tisztázni, hogy minden gyerek válhat bántalmazás áldozatává, 
aki kisebb, gyengébb, érzékenyebb, vagy csak kicsit más, mint a többi gyerek (pl. beszédhibás, 
SNI…).

Az áldozatok szomorúnak és elesettnek érezhetik magukat, sőt olyan fizikai tüneteket is mutathat-
nak, mint a fejfájás vagy hasfájás. Kutatások igazolják, hogy a bántalmazás különböző egészség-
ügyi problémákkal, kapcsolati nehézségekkel és tanulási zavarokkal közvetlen kapcsolatban áll. Ha 
az áldozati szerep állandósul, az alacsony önbecsüléshez és a kapcsolatok kialakításának nehézsé-
géhez vezethet. A későbbiekben nehezebben próbálnak ki új dolgokat, kevésbé nyitottak, könnyen 
frusztrálttá válhatnak, szélsőséges esetben akár maguk is bántalmazhatnak másokat.
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  1.8.3. A szemlélők - lehetséges reakciók a bántalmazásra 
Az óvodás csoport nagy része közvetlenül nem érintett ugyan bántalmazásban, de a bántalmazó 
és az áldozat közti történések előttük zajlanak. A szemlélők többféle társas szerepben lehetnek, bár 
nem minden szerep fordul elő minden óvodás csoportban:

•	 a bántalmazó támogatója: megerősíti a bántalmazó tetteit pl. nevet, mikor látja, hogy egy má-
sik gyereket bántanak, vagy utánozza a bántalmazót,

•	 a bántalmazó csatlósa: azért bánt egy másik gyermeket, mert a bántalmazó ezt kérte tőle, 

•	 az áldozat védője: olyan gyermek, aki megvédi azt a társát, akit mások bántottak, 

•	 az áldozat vigasztalója: próbál barátkozni azzal, akit bántottak, kirekesztettek,

•	 a közvetítő: olyan gyermek, aki segítséget kér, elmondja az óvodapedagógusnak vagy szülő-
nek, hogy valakit bántottak a csoportból, 

•	 a passzív kívülálló: úgy tesz, mintha nem látná vagy tudná, hogy valakit bántottak. 

Kisebb gyerekeknél ezek a szerepek még nem körülhatárolhatóak, stabilak, de a későbbiekben 
egyre jobban differenciálódnak. Egy iskolai kortárs csoportban már könnyebben azonosíthatóak a 
fenti reakciók.
Szemlélő bárki lehet egy közösségben, és ők is megélik a bullying negatív hatásait. Rossznak és 
bűnösnek érezhetik magukat, szorongások alakulhatnak ki bennük. Az is elképzelhető, hogy csat-
lakoznak a bántalmazóhoz, vagy maguk is bántalmazóvá válhatnak. Az is előfordulhat, hogy a gye-
rekek haragot, szomorúságot éreznek, de félnek beavatkozni. Egyrészt tartanak a bántalmazótól, 
így elutasítják, kerülik az áldozatot, nehogy az áldozat sorsára jussanak, illetve próbálják fenntartani 
saját pozíciójukat.
A megelőzés szempontjából döntő jelentősége van annak, hogy egy csoportban fokozni tudjuk a 
segítségnyújtást, védelmet, a passzív szemlélőket aktív támasznyújtóvá formáljuk át. 
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2. A bullying megelőzése
A bullying prevenciójában a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek szem előtt kell tartania a leg-
fontosabbat: ha nem állítjuk le a kisebb bántalmazásokat is, tovább fog terjedni.  Ha azonban 
időben észrevesszük és beavatkozunk, a bullying megelőzhető! Kutatások által megerősített tény, 
hogy a gyerekek és nevelők reakciója az agresszív megnyilvánulásokra egyértelműen meghatároz-
za a jövőbeli agresszió mértékét. A kisgyerekek jellemzően aszerint szervezik viselkedésüket, hogy 
a környezetüktől milyen visszajelzést kapnak, hogy a környezetük- a nevelők, a kortársak- hogyan 
reagál. Ha egy adott viselkedés nem megengedett, egy másik irányba történő tereléssel, iránymuta-
tással képesek arra, hogy váltsanak, új megoldásokat és megnyilvánulási formákat próbáljanak ki. 
Így a különféle bántalmazásra utaló viselkedéselemek még a kialakuláskor leállíthatóak, sőt ebben 
az óvodai közösségnek különösen nagy szerepe van. Ha a gyerekekkel foglalkozó nevelők tisztá-
ban vannak a jelenséggel és világos ismeretekkel rendelkeznek, az képessé teheti őket arra, hogy 
hatékonyan foglalkozzanak a problémával. Különösen fontos a bullying leállítása a következmények 
miatt is, ugyanis az óvodában bántalmazó gyerekek nagy valószínűséggel a későbbiekben is foly-
tatni fogják ezt a magatartást, az áldozatok pedig a későbbiekben is szenvedő alanyokká válhatnak.

 2.1. Legyünk tudatában!
A bullying sokszor ártatlannak tűnő konfliktusos helyzetekből fejlődik ki, de ez csak akkor válik bán-
talmazássá, ha a felnőttek nem tulajdonítanak ezeknek a megnyilvánulásoknak kellő jelentőséget, 
és nem állítják le időben. Ha a felnőtt ismeri a viselkedés hátterét, a megjelenés körülményeit, közbe 
tud lépni, és meg tudja akadályozni a továbbterjedést. Az óvodapedagógusnak határozottan le kell 
állítani a bántalmazás folytatását, és egyértelműen kifejeznie, hogy az észlelt viselkedés bullying, és 
ellenkezik a csoport normáival.  Pl. „Láttam, hogy meglökted Zolikát. Ez bántás, kérlek, hagyd abba! 
Ebben az óvodában senkit nem szabad bántani!”. 

Fontos a bántalmazással kapcsolatos gyakori tévhitek eloszlatása is. Népszerű, felmentésre csá-
bító elképzelés, hogy az ilyen kicsi gyerekek még túl ártatlanok ahhoz, hogy bántsanak bárkit, leg-
alábbis nem szándékosan, ugyanis képtelenek olyan előre megfontolt cselekedetre, ami mások 
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bántalmazására irányul. Szintén előfordul, hogy egy gyerek látszólag élvezi az ellene elkövetett 
heccelést. Ez még nem jelenti azt, hogy valóban jó érzéssel tölti el. Sokkal inkább arról van szó, 
hogy értékeli, hogy foglalkoznak vele még akkor is, ha így nyilvánul ez meg. A korábban leírtakkal 
összefüggésben a kölcsönös bántalmazás esetén sem elfogadható a bullying, ha az áldozat vissza-
adja, megtorolja az agresszív viselkedést, attól még ugyanúgy meg kell állítani a folyamatot. A Nyu-
giOvi Program képzési eleme ezt a tudatosítást szolgálja azzal, hogy korszerű ismereteket közvetít 
az óvodapedagógusok és óvodai dolgozók felé. 

 2.2. Vegyük észre! 
Amennyiben a gyerekekkel foglalkozó felnőttek felismerik a bántalmazást, lehetőségük adódik arra, 
hogy biztonságos környezetet biztosítsanak a gyerekek számára. Sokat segíthet, ha a nevelők meg-
tanulják észrevenni azokat a korai jeleket, amik bullyingra utalhatnak. Továbbá, figyelni kell azokra 
a gyerekekre, akik maguknak valók, szomorkásabbak, kedvetlenebbek, akiknek nehezebben megy 
a barátkozás, vagy kevésbé szívesen vesznek részt közösségi tevékenységben, hiszen ők a legin-
kább veszélyeztettetek az áldozattá válás tekintetében. Az óvodai NyugiOvi képzésen a bántalma-
zás felismerése is szóba kerül, hogy megkönnyítse az ilyen helyzetek azonosítását.

 2.3. Beszéljünk róla!
A bántalmazás megelőzésének további lényeges pontja, hogy a gyerekeket megfelelő útmutatással 
felkészítsük arra, hogy létre se jöjjön, vagy időben véget érjen egy bántalmazó magatartás. Nyitottan 
és egyenesen kell foglalkozni a bántalmazással. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a gyere-
kekkel megbeszélve egy olyan csoportnorma és légkör jöjjön létre, amelyben a bullying eleve nem 
megengedett. A gyerekeknek tisztában kell lenniük a kötelezettségeikkel és a jogaikkal, azzal, hogy 
ez a konszenzus mindenki jólétét, békességét szolgálja. A gyerekekkel meg kell azt értetni, hogy 
nemcsak elvárásaink vannak feléjük, hanem ezek a szabályok az ő érdeküket szolgálják.  A Nyugi-
Ovi csoportfoglalkozások ezt a célt, a csoportszabályok megfogalmazását és elfogadását célozzák. 
A nyílt kommunikációt segítik továbbá a témában szervezett szülői találkozók.  
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 2.4. Mutassunk példát!
Ahhoz, hogy a gyerekek ne az agresszív viselkedést részesítsék előnyben érdekeik érvényesíté-
sének folyamatában, arra is szükségük van, hogy megfelelő mintát lássanak maguk körül. Ha a 
nevelők tolerálják az agressziót, akkor azok a gyerekek, akik erre hajlamosak, nagyobb eséllyel 
fognak a jövőben is agresszív megnyilvánulásokkal élni. Ha egy közösségben az agresszió az elfo-
gadott normák közé tartozik, egyre többen élnek vele. Ezért a közösség minden tagjára kiterjedve 
érvényesülnie kell annak az elvnek, miszerint az erőszak, mások bántása nem megengedett, nem 
elfogadott a közösségben.

 2.5. Avatkozzunk be!
Ahogy ezt már korábban is hangsúlyoztuk, a bullying kialakulásánál nagy jelentősége van annak a 
pillanatnak, amikor a gyerekek azt látják, hogy egy társuk eredményesen tud boldogulni az agresz-
szív viselkedéssel. Ha azonban az agresszor negatív visszajelzést kap, vagyis a felnőttek időben 
kifejezik nemtetszésüket, és közbeavatkoznak, ez a viselkedés kevésbé fog elterjedni. A közbe-
avatkozás módjára a NyugiOvi Programban kidolgozott intervenciós lépések (a kézikönyv későbbi 
fejezetében) adnak támpontot. 

 2.6. Mutassunk alternatív lehetőségeket!
A nevelők feladata, hogy fejlesszék azon szociális készségeket, melyek lehetővé teszik a pozitív 
kapcsolatteremtést, illetve segítik a bántalmazással szembeni védekezést. Fontos annak megmu-
tatása és hangsúlyozása is, hogy az indulatok kezelésének vannak alternatívái, van jobb megoldás 
a bántalmazásnál. A NyugiOvi csoportfoglalkozások és a gyakorlattár ötletei ezt a nevelői munkát 
segítik. 
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3. A NyugiOvi csoportfoglalkozások
 3.1. A csoportfoglalkozások keretében végzett óvodai tevékenységi 
                 formák
A NyugiOvi Program gerincét az óvodásoknak szóló csoportfoglalkozások jelentik, melyeket a kam-
pánynapot követően a csoportban dolgozó óvodapedagógusok – lehetőleg együtt vagy pedagógiai 
asszisztens, fejlesztő pedagógus stb. bevonásával párban – tartanak a teljes óvodai csoportban 
kezdeményezés jelleggel. Az alapvetően öt napra lebontott tematika tíz darab 30 perces foglalko-
zást fed le, melyek tehát egy héten belül, vagy akár hosszabb időtartamra elosztva is megvalósítha-
tók.  A program célcsoportja a 3-7 éves korosztály. A foglalkozások életkorilag homogén és vegyes 
csoportban egyaránt megvalósíthatók.

A foglalkozás-sorozat összesen 21, változatos óvodai tevékenységi formákat érintő gyakorlat-
ból áll, melyek öt témához, öt csoportszabályhoz kapcsolódnak (lsd. táblázat). Az első két szabály 
általánosabb, pozitív társas viselkedést ír elő: egymás tisztelete, elfogadása, érzelmek kommuniká-
lása, szabályozása. A további specifikusabb szabályok a bántalmazó viselkedés elutasításával, az 
áldozattá váló gyerek megvédésével, és a segítségkéréssel kapcsolatosak.
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BEFOGADÁS ÉRZELMEK BÁNTALMAZÁS VÉDELEM JELZÉS
Mindenkit 

befogadunk a 
csoportba!

Elmondjuk, 
amit érzünk!

Nem bántjuk 
egymást!

Megvédjük 
azt, akit 

bántanak!

Szólunk, ha valakit 
bántanak!

Ábrázolás Drámajáték Külső világ                  
megismerése

Mozgásos 
játék

Külső világ               
megismerése

Drámajáték Külső világ 
megismerése Mozgásos játék Ábrázolás Anyanyelvi játék

Mozgásos         
játék Mozgásos játék Külső világ             

megismerése Drámajáték Mozgásos játék

Ének-zene, 
tánc Anyanyelvi játék Drámajáték Ének-zene, 

tánc Drámajáték

Ábrázolás

 3.2. A foglalkozások kerete 
A napi két (harminc perces) foglalkozás a csoport napirendjébe természetesen ágyazva, a gyerme-
kek aktivitás szintjéhez, terhelhetőségéhez és figyelmi kapacitásához igazodva délelőtt tarthatók, a 
szünetben pedig szabad mozgásos tevékenység ajánlott.

Az egyes elemek időkeretét az óravázlatokban feltüntettük. Ennek célja a foglalkozás megterve-
zéséhez való segítségnyújtás. A megadott időkeretek mind a csoporthoz, mind az óvónő működés-
módjához mérten rugalmasan kezelendők. Bizonyos foglalkozásokhoz előkészületek szükségesek, 
esetenként anyagbeszerzés, terembekészítés stb. formájában. Ezért mindig érdemes a következő 
gyakorlatot előreolvasni.

A foglalkozások ideális helyszíne a csoportszoba, amennyiben a kézműves foglalkozáshoz megfe-
lelő mennyiségű asztal és szék, a mozgásos feladatokhoz pedig elég tér áll rendelkezésre.
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Az óvodapedagógusok által vezetett foglalkozásokon lehetőleg a csoport minden tagja vegyen 
részt, természetesen nem kötelező jelleggel, de az óvodapedagógusnak törekednie kell minden 
gyermek bevonására. A program kidolgozása során szem előtt tartottuk, hogy a foglalkozások való-
ban lehetőséget nyújtsanak a teljes körű (akár 26 fő számára) bekapcsolódásra. Ha egy tevékeny-
ség csak kiscsoportban (5-10 fő) valósítható meg, akkor feltüntettük a csoportbontás módját.

A program kialakítása során külön szempont volt, hogy a feladatok helyben, munkaidőben elvégez-
hetőek legyenek, ne legyen szükség külső szakember bevonására, vagy többletmunka teljesítésére. 
További szempont volt, hogy végrehajtása a meglévő tárgyi keretekre alapozva, kevés új eszközt 
vagy berendezést igényeljen. A NyugiOvi csomag a megvalósításához szükséges eszközöket és 
segédanyagokat tartalmazza.

 3.3. A foglalkozások sorrendje
A foglalkozás-sorozat szekvenciális szerkezetű, vagyis az egyes foglalkozások egymásra épülnek, 
a kerettörténet laza, időrendi szövedékét követve. Leginkább 5 db tematikus hét szervezését java-
soljuk, amelynek hétindító napján elhangzik a foglalkozás fő üzenete és a hozzá tartozó gyakorlat-
sor, majd a hét folyamán a különböző kiegészítő játékok és foglalkozások során további játékokkal 
ezek mélyítése.

Egy-egy téma kiragadható, kombinálható, illetve integrálható az óvoda vagy a csoport által már 
megkezdett más modellbe is.

A teljes foglalkozás-sorozat megismétlése vegyes összetételű csoportban legalább két évente 
ajánlott. Homogén (vagyis életkorilag osztott) csoportok esetén legideálisabb a második évben (kö-
zépső csoportban) kezdeni a program bevezetését, és minden évben ismételni, elmélyíteni a cso-
portfoglalkozások tevékenységeit.  
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  3.4. A foglalkozások felépítése
  3.4.1. A kerettörténet
A foglalkozások kereteként az óvodába látogató űrlény kalandos története szolgál. A korosztály szá-
mára kidolgozott mese főszereplője olyan figura, aki indokoltan félénk és nagyon szerethető: egy 
kedves űrlény, aki egy távoli bolygóról idecsöppent a gyermekek közé az óvodába. Ez a kis űrlény 
(Szepi – mert szeppent) csak akkor érzi jól magát, és marad a csoportban, ha a gyermekek betartják 
a bántalmazás ellenes szabályokat. Szepi fizikailag is jelen van plüssfiguraként minden csoportban, 
kulcs-szereplője a csoportfoglalkozásoknak és a program kabalája egyben. Az általa írt levelek egy 
olyan kerettörténet adnak, amely átível a csoportfoglalkozásokon, és egybeszövi az egyes gyakor-
latokat, tevékenységeket, felolvasásuk mindig napindítóként szolgál. 

A gyermekek megszólítása, a velük való közvetlen munka a prevenció lényegi eleme.  Az óvodape-
dagógus a foglalkozások iránti érdeklődés felkeltését, a játékra hívást Szepi adott levelének felolva-
sásával végzi. Célja ezzel önmaga számára is az érzelmi ráhangolódás, a gyerekek számára pedig 
a folytonosság élmény megteremtése, az új izgalmas nap hangulatának megalapozása.
A keretmese további két főszereplője egy tündérlány (Zille) és egy tündérlovag (Timó). Zille, a 
tündérlány női attribútumként az érzelmek felismerése, kezelése terén rendelkezik varázserővel. 
Szívét testén kívül hordja, így tudja megérezni, ha valakinek bánat van a szívében. Timó, a tün-
dérlovag egy szuperhősnek megfelelően szuper-erejét mások védelmére használja. Varázspajzsa 
segítségével kitalálja, kinek mire van szüksége, hogy tudja megvédeni a bajtól. A kerettörténetben a 
tündérek Szepit segítik, de képességeiket a program során „megosztják” a gyermekekkel, vagyis az 
óvodapedagógusok az ő közvetítésükkel tudnak irányt mutatni, mintát nyújtani az elvárt viselkedési 
formák terén. 

A tündérekkel való azonosulás elősegítése érdekében, a gyerekek nem látják őket, a csoportfoglal-
kozásokon ténylegesen a bőrükbe bújhatnak a két tündér jelmezének – varázspálca ill. palást – és 
kellékeinek – szív ill. pajzs – felvételével.  
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  3.4.2. Gyakorlatok áttekintése

BEFOGADÁS ÉRZELMEK BÁNTALMAZÁS VÉDELEM JELZÉS
Csillagkapu    

készítés Szoborjáték Képrendezés Fogócska Összegzés

Csillagkapu  
avatás

Érzelemkifejező 
kártyák Lufifújás Varázspajzs 

készítés Ötujjas csoportszabály

Ragacs-játék Megszorítom-el-
engedem A szavak ereje Varázspajzs 

avatás Jelzés sorverseny

Körtánc Énerősítés Vigasztalás Légy          
szuperhős Avatás

Jóvátétel

 Drámajátékok (5 db): a drámajátékok egy része valamelyik alkotás közös felavatása egy-
egy varázsigeként működő mondóka segítségével, mozgással kísérve vagy szituációs gya-
korlattal kiegészítve, illetve ide tartozik a záró ceremónián a program tündérfiguráival tör-
ténő azonosulás (Zille és Timó felelősök kiválasztása). A többi drámajátékban az érzelmek 
kommunikációja, mozgásos megjelenítése (érzelemkifejező szobrok, vigasztalás) a feladat.   

 Mozgásos játék (5 db): a gyermekek mozgásigényének kielégítését és örömteli együttes 
élmény nyújtását szolgálja a mozgásos játékok egyik része (ragacs-játék, lufifújás, fogócs-
ka), illetve olyan készségek gyakorlására ad lehetőséget, mint a harag, a feszültség szabá-
lyozása (megszorítom/elengedem), illetve a gyors segítségkérés (jelzés sorverseny).     

 Külső világ tevékeny megismerése (4 db): az emberek lelki működésének megértését 
célozzák azok a gyakorlatok, melyek valamilyen vizuális támpont segítségével indukálnak 
beszélgetést, verbális feldolgozást, így segítik – az óvodások gondolkodási sajátosságaihoz 
illeszkedve – a tudatosítást, ismeretközlést.  
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 Rajz, mintázás, kézimunka (3 db): a gyermekek olyan alkotó tevékenységet végeznek, 
amely elsősorban vágást, ragasztást illetve rajzolást, festést igényel, de más képzőmű-
vészeti technikákat is lehet alkalmazni. Az alkotó munka eredménye mindhárom esetben 
(csillagkapu, varázspajzs, helyreállított Szepi-lelke) a csoport közös alkotása, amely a fog-
lalkozások során fontos szerepet kap, ezáltal többletjelentést is hordoz. 

 Ének-zene, énekes játék (2 db): a foglalkozásokba szervesen beépített körjátékok célja az 
együttes élmény erősítése együttmozgás, együttes éneklés révén. A program kampánydala 
a foglalkozások több pontján is lejátszható, vagy közösen is előadható. 

 Anyanyelvi játékok (2 db): leginkább a mondókázáshoz hasonlítanak azok a gyakorlatok, 
amelyek célja egy-egy fontos üzenet (énerősítő mondatok, csoportszabályok) bevésésének 
elősegítése.

  3.4.3. A csoportszabályok
A foglalkozások egy-egy csoportszabályhoz kapcsolódnak, ezek megfogalmazását és elfogadását 
készítik elő lépésről lépésre. 

- Befogadás: a másik megismerése, a különbözőség lehetőségként való megtapasztalása, az 
együttességben rejlő örömforrás tudatosítása az első lépés, amire kiváló alkalmat teremt Sze-
pi megérkezése a csoportba. Különbözőek vagyunk, az érzelmi reakcióink és érzelmeink kife-
jezése terén is, ezért ha tudunk beszélni az érzéseinkről, jobban megértjük egymást. 

- Érzelmek: a bántalmazás elkerülésében segít, ha tudunk uralkodni indulatainkon és inkább 
elmondjuk, ha zavar valami. Az énerősítést, a bénító félelem leküzdését, az áldozattá válás 
megelőzését szolgálják azok az ön-szuggessziók, amelyek növelik kompetencia-érzésünket, 
bátorságunkat.

- Bántalmazás: a bántalmazás különböző formáinak (csúfolás, tárgy tönkretétele, fenyegetés, 
verés, főnökösködés, kiközösítés), ezek negatív hatásainak megismerése után kerül sor a 
bántalmazó viselkedés elutasításának megfogalmazására. Fontos tudni azt is, hogy tudom 
jóvátenni a bántást, ami nem merül ki egyszerű bocsánatkérésben. A vigasztalás és a jóvátétel 
mindenkinek mást jelenthet, igényeinket érdemes ezért kommunikálni. 
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- Védelem: nem az az erős, aki bántja a másikat, hanem az, aki megvédi a gyengébbet. Meg-
védeni valakit legjobban együtt tudunk, egyesíteni kell az erőket. Mindenki lehet „szuperhős”, 
hiszen mindenkiben megvannak az ehhez szükséges képességek. 

- Jelzés: van, hogy nem tudjuk megvédeni magunkat vagy a másikat, ilyenkor szólni kell egy 
felnőttnek, hogy segítsen. Ez nem árulkodás, mert ha valaki bajban van, mindenképpen je-
lezni kell. Az utolsó alkalom a korábbiak ismétlését, és a foglalkozások ünnepélyes zárását is 
szolgálja, illetve előretekint a csoportszabályok bevésését segítő mondóka megtanulása és a 
Zille-, és Timó-felelősök kiválasztása révén.      

A csoportszabályok kidolgozásánál a következő jellemzőket vettük figyelembe, az óvodás kor-
osztály sajátosságai miatt:

− a szabályok konkrét viselkedésekre vonatkoznak (általános előírás pl. legyél barátságos helyett), 

- megfogalmazásuk egyértelmű, egyszerű, kijelentő módban,

- alapvetően az elvárt viselkedésre vonatkoznak – tiltások helyett (kivétel a „Nem bántjuk egy-
mást” ahol az elutasítás a lényeg) ,

- számuk átlátható, 

- képes megjelenítésük mindig szem előtt van – a csoportszabály szöveges megjelenítése az 
óvodapedagógust segíti, hogy mindig ugyanazokat a szavakat használja a csoportszabályra 
történő utalásnál,

- bevésésüket támogatja az ötujjas-szabály technika alkalmazása.

A csoportszabályok definiálása önmagában kevés, hiszen ezek csak akkor válnak normává, ha a 
nevelők következetesen megerősítik az elvárt viselkedésformát, a szabály megszegése ese-
tén pedig visszautalnak ezekre. 
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  3.4.4. Zárás, összegzés
Fontos megjegyeznünk, hogy a ráhangolás, a gyakorlat és a zárás egyenrangúan fontos elemek, 
néha egy kisgyermek csak a foglalkozás végére „érkezik meg” lélekben. A legfontosabb mondaniva-
ló, a csoportszabály is ekkor hangzik el. Előfordulhat, hogy egy aktuális csoporttörténés felborítja az 
általunk tervezett forgatókönyvet. Itt esetenként mérlegeljük, mennyire engedjük a forgatókönyvtől 
való eltérést.

 3.5. Vezetéstechnikai szempontok a csoportfoglalkozásokhoz
•	 A napi foglalkozások egy adott csoportszabály köré épülnek és így alkotnak egy ívet, de ez 

nem jelenti azt, hogy az óvodapedagógusnak nincs szabadsága a gyakorlatok formai meg-
valósításában. A képzőművészeti technikáknál, a beszélgető-körökben, az eszközhasználat-
ban sokféle kreatív megoldás elképzelhető, illetve az óvodapedagógus nagyban támaszkodik 
a csoportról való előzetes tudására. 

•	 A gyakorlatok vezetésénél ajánlott, ha két óvodapedagógus illetve legalább egy óvodapeda-
gógus és egy másik óvodai dolgozó is jelen van. Bár a foglalkozásokat egy pedagógus is le 
tudja vezetni, mégis könnyebb a gyermekeket a témánál tartani, ha két felnőtt jelenléte bizto-
sított. Előfordulhat – különösen vegyes életkori csoportban – hogy a gyermekek nem azonos 
ütemben haladnak, vagy valamelyik kisgyermek figyelme elkalandozik. Ezekben az esetekben 
az éppen nem vezető felnőtt, segíthet egyben tartani a csoportot. Ráadásul a gyermekek szá-
mára modell értékű lehet két felnőtt kooperációja.  

•	 Fontos figyelnünk arra, hogy a feladatok nem versengő jellegűek. Vannak olyan pedagógiai 
helyzetek, mikor a versengés hangsúlyos, de ebben a témában ezt mindenképpen szeretnénk 
elkerülni. Az olyan feladatok, amik ügyességet, gyors észjárást, jó memóriát, nyelvi lelemé-
nyességet, jó problémamegoldást igényelnek, kiélezhetik a gyerekek közti különbségeket, leg-
inkább olyan gyerekek javára, akik a társas térben is ügyesebbek. A NyugiOvi Program célja 
ezzel szemben, hogy a gyerekek befogadóak legyenek egymással, senki ne érezze magát 
többnek, felsőbbrendűnek másnál.
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•	 Általában jó, ha nem vagyunk túl didaktikusak, a csoportszabályokat nem mereven, de ha-
tározottan képviseljük. A befogadó szemléletre, empátiára nem lehet szigorúan nevelni. 

•	 A foglalkozások során nem értékeljük, nem minősítjük a gyerekeket, nem foglalunk állást 
bizonyos kérdésekben. A szélsőséges, és agresszív reakciókat természetesen a programhoz 
illeszkedő szemléletben kezeljük, de a furcsa, szokatlan megoldásokat elfogadhatjuk, ha ez 
másokat nem sért. 

•	 Ne tekintsük kudarcnak, ha a gyerekek továbbra is erőszakosak egymással, emlékeztessük 
őket a csoportszabályokra. A programmal hosszabb távon szeretnénk hatást elérni.

•	  Néha nevelőként úgy érezhetjük, hogy egy-egy gyermekkel van igazán gond, de a fókuszba 
mégis a csoportfolyamatokat kell állítanunk, mert az egyéni viselkedést azok tudják szabályozni. 
A csoportfoglalkozások kapcsán akár új szerepek is kialakulhatnak a csoportban.

•	 Új gyermek érkezése: Lehetséges, hogy a foglalkozásokhoz új gyerekek csatlakoznak, vagyis 
a létszám nem állandó. Minden esetben figyelmet kell szentelni az újonnan csatlakozó gye-
rekek integrációjának. Ez a legtöbb esetben annyit jelent, hogy röviden elmondjuk nekik a 
csoport előtt, mi történt az előző alkalommal, illetve hogy a mai napon honnan fogjuk folytatni. 

•	 Különös reakciók: Minden gyakorlatnál várhatóak tipikus reakciók, és lesznek nagyon krea-
tív megoldásokat vagy megnyilvánulásokat választó gyerekek. Ezeket a maguk furcsaságá-
ban és különlegességében próbáljuk elfogadni. Ha azonban agresszív tartalmúak, érdemes 
ezt nem számonkérően, de érdeklődően megkérdezni. 

•	 Magányos gyerekek: Menjünk oda azokhoz a kisgyerekekhez, akik egyedül vannak, vagy 
nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Azokban a feladatokban, ahol teljes csoportot szeret-
nénk megmozgatni, különösen fontos mindenki hozzájárulása, így érdemes megkérdezni az 
elakadt gyerekeket, hogy miben tudunk neki segíteni. Végső soron elfogadható, ha valaki nem 
akar részt venni a játékokban. Ezek a gyerekek szemlélőként is sokat tanulhatnak a többiek 
játékából. 
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•	 Az ellenállók: Lehetnek olyan, elsősorban nagyobb, fejlettebb gyerekek, akiknél úgy érezzük, 
hogy nehezíteni akarják a foglalkozást, ellehetetlenítik a vezető munkáját. Az ellenállás külön-
böző formákat ölthet pl. ellenkezés, passzivitás, kötözködés, figyelemelterelés, bohóckodás. 
Ez általában arra utal, hogy ezek a gyerekek megakadtak, félnek stb., tehát segíteni kell nekik. 
Leginkább úgy tudunk segíteni, hogy elfogadjuk, megértjük az okát. Ahogy ezekhez a nehe-
zebb gyerekekhez viszonyulunk, az mintaértékű lesz a csoport számára.

 3.6. A csoportfoglalkozások óratervei 
Az óratervekben minden témához bemutatjuk az alábbiakat:

● A foglalkozások célja
● A csoportszabály
● Szepi levele

Gyakorlatonként
● A gyakorlat címe
● Időigény
● Eszközigény
● Előkészület: szükséges előzetes lépések 
● A feladatok leírása: a gyakorlat menete, fő lépései
● Instrukciók
● Kiegészítések, megjegyzések: a gyakorlat lehetséges változatai
● Vezetéstechnikai megjegyzések, magyarázatok

  3.6.1. Első téma - Befogadás
Csoportszabály: „Mindenkit befogadunk a csoportba. Mi az XY csoport vagyunk és mindenkit be-
fogadunk!”
Célok:

● Egymásra hangolódás.
● Annak megismerése és megtapasztalása, hogy milyen egy csoporthoz tartozni, illetve milyen 

kívülállónak lenni egy csoporthoz képest.
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● Elfogadásból adódó pozitív érzések hangsúlyozása, tudatossá tétele.
● Empátiás készség fejlesztése.
● Közösségi érzés erősítése, annak hangsúlyozása, hogy milyen jó egy befogadó attitűddel 

rendelkező csoport tagjának lenni.
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
1. BLOKK: A KERETTÖRTÉNET – SZEPI ELSŐ LEVELE

Időigény 8 perc

Eszközigény 
A kerettörténet- Szepi 1. levele
Szepi, űrhajó

Előkészület

Ellenőrizni, hogy az űrhajó és benne Szepi a csoportszobában van, 
megfelelő, elérhető helyen, a levél elhelyezése az űrhajó közelében.
Opcionálisan a szoba besötétítése, űrhajó megvilágítása                            
(lásd: Kiegészítések, megjegyzések).

Feladatok leírása

1. Érzelmi ráhangolás
•	 Visszatekintés Szepi megérkezésére az űrhajóra mutatással
•	 Szepi levelének megtalálása

2. Bevezető gondolatok, körbe ültetés 

3. Kerettörténet felolvasása

4. A gyakorlat zárásakor a gyerekek a szőnyegen ülnek

Instrukció

„Sziasztok gyerekek! Emlékeztek, hogy ki érkezett meg ide hozzánk, 
az óvodába? Itt van az űrhajója! Látjátok, hogy ő hol van? Elbújt?          
Lehet, hogy még nem akar előjönni! Nézzétek csak, itt hagyott nekünk 
egy levelet! Na, gyertek! Üljetek körbe, elolvasom Nektek. Aztán min-
denféle izgalmas dolgot fogunk csinálni. Hátha lassan Szepi is előbújik 
közben…  Kezdhetjük?”
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Kiegészítések,            
megjegyzések 

•	 Ha a gyerekek látták a „Szepi utazása” című előadást, akkor utal-
junk vissza erre is pl. „Emlékeztek, hogy milyen előadást láttunk? 
Kikről szólt? Hogy tetszett?”

•	 Segítheti a gyerekek bevonódását egy speciális légkör megterem-
tése: a szoba elsötétítése, az űrhajó megvilágítása egy közelében 
elhelyezett teamécses, kis lámpa segítségével.

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok 

•	 Segíti a program beindítását, ha meg lehet teremteni azt, hogy a 
gyerekek egyszerre pillantsák meg Szepit. Ennek lehetséges mód-
ja, hogy mindenki kimegy a szobából egy rövid időre, ami alatt az 
óvodapedagógus kirakja az űrhajót, majd a gyerekek együtt vissza-
jönnek a szobába.

•	 A történet felolvasásakor gesztusokkal, hanghordozással próbáljuk 
meg kíváncsiságukat, érdeklődésüket felkelteni a foglalkozás iránt.
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
1. GYAKORLAT-  CSILLAGKAPU KÉSZÍTÉS

Időigény 12 perc

Eszközigény 

A kapuhoz hajlított habszivacs cső, alufólia, kész alakzatok: csillag, 
bolygó, üstökös, holdsarló, hullócsillag (6-7 darab mindegyikből),       
rögzítésre alkalmas eszközök: olló, ragasztó, cellux, cérna felfűzéshez, 
rajzszög 

Előkészület
Habszivacs cső betekerése alufóliával a csillagkapuhoz, ennek elhelye-
zése a munkaasztalon, valamint a csillagkapura kerülő díszek elkészí-
tése (pl. dekorgumilapból)

Feladatok leírása

1. Óvodapedagógus bevezetése: A nap témájához kapcsolódó be-
vezető mesét követően (Szepi első levele) az óvónő elújságolja a 
gyerekeknek, hogy Szepi már megérkezett, akkor fog előbújni, ha 
feldíszítik neki közösen a varázslatos csillagkaput és azt felavatják. 

2. Közös munka: A csillagkapu készítése az üres kapu feldíszítését, 
csillagkapuvá alakítását jelenti különböző vizuális technikák segítsé-
gével. 
•	 Az előre elkészített elemek rögzítése a habszivacs kapun

3. A gyakorlat zárása: csillagkapu készen van a munkaasztalon 

Instrukció

„Szóval azt mondtátok, hogy van kedvetek feldíszíteni azt a csodás 
csillagkaput, amin keresztül Szepi meg tud érkezni hozzánk. Először 
mindenki válassza ki azt az egy varázsdíszt, amit fel szeretne tenni a 
kapura.”
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Kiegészítések,           
megjegyzések 

•	 A csillagkaput díszítő elemek elkészítése a foglalkozást megelőző-
en közösen is történhet, amely során más képzőművészeti techni-
kákat is alkalmazhatunk, pl. festék, montázs stb. 

Vezetéstechni-
kai szempontok,         
magyarázatok

•	 Minden gyerek egy díszt válasszon! 

•	 Figyeljünk arra, hogy több dísz legyen, mint ahány gyerek van a 
csoportban, hogy mindenkinek legyen választási lehetősége, VAGY 
mindenki a saját alkotását helyezze fel.
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
2. GYAKORLAT – CSILLAGKAPU AVATÁS

Időigény 10 perc

Eszközigény Kész csillagkapu 

Előkészület -

Feladatok leírása

1. Két önként jelentkező csillagkapu tartó gyerek kiválasztása 

2. Közös játék, verselés:
•	 Csillagkapu körbeállása.

•	 Óvodapedagógus elmondja a varázsversikét (Szepi leveléből, 
lásd alább), többször ismétli és a gyerekek fokozatosan 
csatlakoznak.

•	 Az egyik óvodapedagógus megfogja Szepit, a másik pedig át-
megy a csillagkapun, miközben folyamatosan mondja a verset.

•	 Minden gyermek átmegy a csillagkapun legalább egyszer.

•	 A kaput tartó gyerekeket leváltják, és ők is átmennek a kapun. 

•	 A végén Szepi is átmegy a kapun az óvodapedagógussal és a 
gyerekek a kapu túloldalán várják, miközben mondják a verset.

•	 A gyerekek körbeadják és puszival, öleléssel, köszönésekkel   
üdvözlik Szepit, az óvodapedagógus közben félreteszi a kaput.
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Instrukció

Az önként jelentkező gyerekek kiválasztása: „Itt van ez a gyönyörű csil-
lagkapu. Most együtt fel fogjuk avatni. Ki lesz az a két ügyes gyerek, aki 
jó magasan tartani fogja a kaput, míg mindenki átmegy rajta?”
A varázsvers elmondása: „Most álljuk körül a kaput és megtanuljuk a 
varázsverset. Először én mondom, és aki már tudja, kapcsolódjon be!”
Az egyik óvodapedagógus megfogja Szepit: „Látjátok, Szepi is elő mert 
jönni, ahogy hallotta a varázsverset. Mindenki fogja meg valakinek a ke-
zét és bújjunk át együtt a csillagkapun! Közben mondjuk együtt a verset.”

A játék végén: „Most kezetekbe adom Szepit, üdvözöljétek. Lehet neki 
puszit adni, megölelni, hogy érezze, örülünk neki és biztonságban van. 
Aki akar, UFÓ köszönést is kitalálhat.”

Kiegészítések,              
megjegyzések

•	 Nagyobb gyerekek vicces UFÓ köszönésekkel és fantázia köszö-
nésekkel is üdvözölhetik Szepit (Pl.: megfogja az orrát, miközben 
ugrál, két tenyérrel nagy füleket csinál magának, ujjait mozgatja, 
mintha „fülével” köszönne).

•	 A csillagkapu meghagyása a hét során (sőt ezután is) lehetőséget 
teremthet konfliktusok megoldására, békülésre, a csillagkapun való 
áthaladással és a mondóka elmondásával békülhetnek ki a gyerekek.

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 A kaput tartó gyerekek inkább nagyobb óvodások legyenek, akiknek 
van türelmük kivárni, míg a többiek végig mennek.

•	 Figyeljünk arra, hogy a kaput tartó gyerekek is mindenképpen            
átmenjenek a kapun.

•	 Ez az első alkalom, hogy a gyerekek kezükbe vehetik Szepit.         
Fontos, hogy kapcsolatba kerüljenek vele. Aki nem tud kapcsolatba 
kerülni Szepivel, annak mutassunk mintát. 

•	 Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy Szepi mindenkihez el fog jutni, 
legyenek türelmesek.
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
2. BLOKK

1. GYAKORLAT – RAGACS JÁTÉK
Időigény 10 perc

Eszközigény -

Előkészület Mozgáshoz szükséges tér előkészítése

Feladatok leírása
1. Közös játék: futás a teremben, ragadás, futás

2. A gyakorlat vége: az egész csoport ragadjon össze, a gyerekek a 
terem/szoba közepén

Instrukció

„Most már köszöntöttük Szepit, egy kicsit bátrabb is lett, és az űrhajója 
elé ült.  Képzeljétek, Szepi ismer egy nagyon vicces játékot, amit a kuci 
óvodások szoktak játszani, ezt nekünk is megmutatja. A kis kucik raga-
dósak, mint a rágógumi és szívesen játsszák a ragacsjátékot. Futká-
rozzunk a teremben, közben nagyon vigyázzunk egymásra! Amikor azt 
mondom, hogy RAGACS, keressetek valakit, akivel összeragadhattok. 
Amikor azt mondom FUTÁS, szétválunk és futunk tovább.”

A gyakorlat zárásaként: “Most az egész csoport ragadjon össze!”

Kiegészítések,    
megjegyzések 

•	 Egy másik variációban összeragadhatnak megnevezett testrészük-
nél (pl. RAGACS – VÁLLAK, RAGACS-BOKÁK),
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
2. GYAKORLAT – KÖRTÁNC

Időigény 10 perc

Eszközigény 
Előkészület A mozgáshoz szükséges tér kialakítása

Feladatok leírása

1. Közös tánc: a kampánynapon megismert Lapata tánc éneklése, 
körtánca  
„Táncoljuk a Lapatát (kettőt jobbra), Lapatát, Lapatát (kettőt balra) 
Táncoljuk a Lapatát (kettőt jobbra), ez a legjobb tánc! (jobb láb kirúg)” 

Körben állva először kézfogás, aztán vállfogás, ezután egymás         
derekát kell fogni, majd térdét, végül bokáját. 

Vezető minden kör után ezekkel a szavakkal adja az instrukciót:
„Táncoltatok már Lapatát? (NEM) Akkor próbáljuk meg….

Táncoltatok már Lapatát kézenfogva? (IGEN) És egymás vállát         
fogva? (NEM) Akkor próbáljuk meg… és így tovább

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

•	 Az óvodapedagógus nem vesz részt a ragacsjátékban. 

•	 Ha az óvodapedagógus szívesen bábozik vagy szereti a dramati-
kus elemeket, foghatja Szepit bábként vagy beszélhet a nevében,         
adhatja a ragacsjáték instrukcióját Szepi nevében is. 

•	 Abban az esetben, ha az instrukció a kettesével összeragadás,        
három-négy kör után érdemes egy olyan szabályt hozni, hogy 
olyannal ragadjanak össze, akivel még nem, elkerülve azt, hogy 
mindig ugyanazzal a gyerekkel kerüljenek párba.



37

Instrukció
Ki emlékszik még, hogy táncoljuk a Lapatát? (feleleveníteni a kampány-
nap közös táncának emlékét, lépéseket) Gyertek, próbáljuk meg így 
együtt, csak a … csoport, mutassuk meg Szepinek is, hogy kell. 

Kiegészítések,    
megjegyzések 

•	 Ha most először táncoljuk a Lapatát, akkor vezessük be egy         
kuciknál népszerű táncként, amit Szepi mutat a gyerekeknek 

•	 Az ének dallama nagyon egyszerű, például a „Mary had a little 
lamb” gyerekdalé. 

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

Ez a népszerű cserkész körtánc önmagában közösségépítő, hiszen 
egyre közelebbi testi kapcsolatba kerülnek a gyerekek, miközben egyre 
több ok van a nevetésre. A kampánynapra történő utalás azáltal nyújt 
többlet-élményt, hogy feleleveníti a közösség élményét, kiterjesztve a 
családra is. 
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
3. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény 10 perc 

Eszközigény Első naphoz tartozó piktogram

Előkészület Az űrhajó közelében elhelyezni a táblát, amire a nap piktogramja kerül, 
Szepi az űrhajó ablakán néz ki

Feladatok leírása

1. Közös megbeszélés az alábbi szempontok szerint: 
•	 Miért volt különleges a mai nap? 
•	 Ki érkezett meg hozzánk?
•	 Hogyan fogadtuk be? 
•	 Miket készítettünk neki? 
•	 Örült neki? 

2. Mai nap üzenete? – BEFOGADÁS

3. Csoportszabály ismétlése, piktogram kihelyezése

4. Egyéb hangsúlyozható konkrét történések, amik a befogadás       
érzését erősítik: 
•	 Milyen jó volt megfogni egymás kezét!
•	 Milyen jó volt együtt játszani!
•	 Milyen jó volt, hogy köszöntünk, mosolyogtunk!
•	 Milyen jó volt együtt táncolni!

5. Gyakorlat zárása: piktogram felhelyezése a táblára
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Instrukció

„Ma jobban megismertük Szepit, már tanított is nekünk dolgokat. Lát-
játok, hogy egy kicsit félénk, nem merészkedik messze az űrhajójától. 
Timótól és Zillétől is tudom, hogy akkor fog velünk maradni, ha biz-
tonságban érzi magát, mert igazán befogadjuk. Nézzétek, itt az első 
kis kép (piktogram), ami mindig emlékeztet rá minket, hogy Mi az XY         
csoport vagyunk és mindenkit befogadunk!”

A piktogram felhelyezése után: „Most pedig mehettek öltözni/játszani, 
Szepivel és a két tündérrel Timóval és Zillével még fogunk találkozni!” 

Vezetéstechni-
kai szempontok,         
magyarázatok

•	 Ha a közös megbeszélés alatt elhangzik a befogadásra vonatkozó 
szabály, akkor ki kell hangosítani!

•	 Ha nem hangzik el, akkor az óvodapedagógusnak ki kell mondania, 
hogy „Mindenkit befogadunk a csoportba!”

•	 Legyen ez egy vidám zárás, egy szabály kimondása, megerősítése.

SZEPI ELSŐ LEVELE:

Kedves ….. csoport!

Szepi vagyok, és a Zérusz nevű bolygóról érkeztem, ahol a kucik élnek.
Először járok a Földön, és egy kicsit félek, mert nem tudok sokat az emberekről. Itt nálatok először 
két tündérrel találkoztam. Az egyiküket Zillének hívják, ő nagyon kedves. Képzeljétek! Megérzi, ha 
valaki szomorú, magányos, vagy bármilyen rossz érzés van a szívében. Ő a sajátját a testén kívül 
hordja, és az jelez neki, ha valakinek segítségre van szüksége. Van egy varázspálcája is. A másik 
Timó, a tündérlovag. Szuperereje van, és a pajzsával meg tudja védeni azt, akit bántanak. Szóval, 
amikor megérkeztem a Földre és kikukucskáltam az űrhajómból ők már ott repkedtek körülöttem.
- Erre, erre Timó! Itt érzem nagyon erősen! Idenézz! Ez meg mi a csuda lehet?
- Nem tudom még soha nem láttam ehhez hasonlót.
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- Gondolod, hogy itt van az, akinek szüksége van segítségre? Ebben a...dobozban?
- Lehet. Bekopogok.
És Timó elkezdett dörömbölni az űrhajóm tetején. Na, akkor aztán igazán megijedtem.
- Jajj Timó!-mondta Zille. - Finomabban! Na, majd én. Hahó! Van itt valaki?!
Én Zille vagyok, ez pedig itt Timó. Tündérek vagyunk és azért jöttünk, hogy segítsünk.
Zille hangja kedves és megnyugtató volt, úgyhogy közelebb mentem az üveghez, hogy kikukucs-
káljak. Kinéztem és láttam, hogy egészen kicsik és egyáltalán nem tűntek félelmetesnek. Lassan 
kinyitottam az űrhajó fedelét, és kidugtam a fejem.
- Szia! Hát te ki vagy? Igazán nem kell félned! Gyere csak és mondd el mi a baj. Tudod, én érzem, 
hogy valami bánt, és szeretném, ha elmondanád mi az.
  Egyre inkább úgy éreztem megbízhatok bennük, ezért elmondtam ki vagyok és honnan jöttem. Meg 
azt is, hogy nem tudom hová kerültem, és milyen lények vannak ezen a bolygón. Na és ugye a kucik 
eléggé félnek attól, amit nem ismernek. Timó azonban megnyugtatott.
- Ne izgulj, van egy ötletem! Van itt a közelben egy óvoda. Oda nagyon sok kedves, okos és jószívű 
kisgyerek jár. Szerintem még egy csillagkaput is csinálnának neked.
- Csillagkaput? Az micsoda?-kérdeztem.
- Az egy olyan kapu, amit csillagokból raknak ki azok, akik várnak valakit. Ha egy csoport épít egy 
ilyet, az azt jelenti, hogy az újonnan érkezőt szívesen látják, befogadják és vigyáznak rá. Ahogy 
felkerül egyik csillag a másik után úgy erősödik a kapu varázsereje. Amikor elkészül, körbe kell állni, 
és elmondani ezt a kis verset:
                        
                          Csillagokból csillagkapu varázslat
                          Hogyha átlépsz, befogadunk barátnak.
                          Zimm-zumm sipi-supi tillála
                          Gyere Szepi add a kezed, itt várlak!

Aki pedig átmegy rajta érezni fogja a varázserejét, és onnantól tudni fogja hogy biztonságban van. 
Szeretnéd, ha elvezetnénk az óvodához? Tudok is egy helyet ahol hétfőig elrejtőzhetsz, amíg a 
gyerekek megérkeznek.
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Szóval itt vártalak benneteket egész hétvégén. Remélem, van kedvetek megcsinálni nekem a csil-
lagkaput.

Szepi

Ui.: Zille és Timó azt üzeni, hogy az ő szuperejük ott van minden kisgyerekben (legfeljebb nem 
tudnak róla).

 
  3.6.2. Második téma - Érzelmek
Csoportszabály: „Elmondjuk, amit érzünk!”
Célok:

● Érzelmek felismerése, azonosítása és tudatosítása.

● A düh, szomorúság és félelem – mint a bántalmazáshoz kapcsolódó negatív érzelmek diffe-
renciálása.

● Megoldási javaslatok bemutatása a düh és félelem kezelésére.
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
1. BLOKK: 

A KERETTÖRTÉNET - SZEPI MÁSODIK LEVELE
Időigény 8 perc

Eszközigény 
A kerettörténet -Szepi 2. levele
Szepi és az űrhajó

Előkészület Ellenőrizni, hogy az űrhajó Szepivel a csoportszobában van, megfelelő, 
elérhető helyen, Szepi az ablakból nézeget kifelé

Feladatok leírása

1. Érzelmi ráhangolás
•	 Visszatekintés az előző alkalomra, a csillagkapu elkészítésére
•	 Az első csoportszabályra: „Mindenkit befogadunk!” 

2. Bevezető gondolatok, körbe ültetés 

3. Kerettörténet felolvasása

4. A gyakorlat zárásakor a gyerekek a szőnyegen ülnek

Instrukció

„Sziasztok gyerekek! Emlékeztek, hogy ki érkezett meg ide hozzánk? 
Látjátok, hogy hol van? Egy kicsit láthatjuk őt, az ablakból kukucskál 
kifelé! Nézzétek csak, itt hagyott nekünk még egy levelet! Na gyertek. 
üljetek körbe, elolvasom Nektek. Hátha ma még többet megtudunk 
Szepiről! Tudjátok, mindent meg kell tennünk, hogy Szepi jól érezze itt 
magát és előjöjjön! Na kezdjük” 

Kiegészítések,             
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,                        
magyarázatok 

-
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
1. GYAKORLAT – SZOBORJÁTÉK

Időigény 12 perc

Eszközigény -

Előkészület Mozgáshoz szükséges tér kialakítása

Feladatok leírása

1. Óvodapedagógus bevezetése: a kerettörténetre utalva

2. Óvodapedagógus elmeséli az első epizódot és demonstrálja az első 
mozdulatokat és érzelmet (ő is szobrot formál) 

3. Közös játék: gyerekek szobrokat alkotnak vagy mozdulatban           
fejezik ki a történet főbb elemeit, köztük az érzelmeket
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Instrukció

„Gyerekek! Most színészkedni fogunk. Játsszuk el a történet egy-egy 
részletét!
- Mutassuk meg, Szepi hogyan lopódzott be az állomásra?
- Amikor megnyomta az űrhajó kék gombját, hogyan kezdett         

berregni? Nyomjátok meg a gombot, és berregjetek!
- Amikor az űrhajó hirtelen elindult, hogyan ijedt meg Szepi? 
- Mikor már megnyugodott Szepi, alaposan körülnézett. Utánozzuk!
- Amikor megtalálta a használati utasítást, nagyon megörült neki. 

Mutassátok meg, hogyan örülhetett?
- Most utánozzuk a hatalmas, lengedező virágokat!
- Vajon hogyan szomorodott el Szepi, amikor a virágok ellökték ma-

guktól és magára maradt? Mutassátok meg!
- Amikor Szepi találkozott a lapos, villogó űrhajóval, hogyan            

integetett és dudált neki?
- Hogy csinált, amikor megérezte az undorító büdöset?
- Mikor Szepit az űrhajó vezetője nem vette észre, akkor nagyon        

dühös lett. Mutassátok meg, milyen lehetett ekkor Szepi?
- Hogyan aludhatott Szepi?”
- Most nyaljunk bele egy fagyiba! Forró! Mindenki vágjon             

meglepett arcot!”

Kiegészítések,        
megjegyzések 

•	 3-5 éves gyerekeknél a szobrok, mozdulatok értelmezésé-
hez segítő kérdések: „Vajon  milyen arcot vágott? Mit csinál a                                 
kezével/lábával?”

•	 Az egyes részleteket vissza is lehet idéztetni a megjelenítése előtt. 
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Vezetéstechni-
kai szempontok,                
magyarázatok

•	 Amennyiben több átkötő mondatra, emlékeztetőre van szükség az 
egyes „mozdulatok” előtt, a történet alapján tegyük meg.

•	 A feladat során az elhangzott történet élményeit és érzéseit tuda-
tosítjuk a gyerekekben azok átélésével, testük megformálásával. A 
mozgásos szoborgyakorlat Szepi érzéseinek azonosítását, felisme-
rését segíti elő. 

•	 Az első epizód elmesélésénél érdemes az óvónőnek is de-
monstrálnia, hogy mit szeretne a gyerekektől. Érdemes az                            
arckifejezést eltúlozni. 

•	 Ha valamelyik kisgyermek nem adekvát érzelem-megjelenítési for-
mát választ, itt ezt még nem korrigáljuk, javítjuk, minden kifejezést 
elfogadunk. Ebben a feladatban a legfontosabb szakmai szempont 
az érzelem-kifejezés sokszínűsége.

A foglalkozás címe ÉRZELMEK
2. GYAKORLAT – ÉRZELEMKIFEJEZŐ  KÁRTYÁK

Időigény 10 perc

Eszközigény Érzelemkifejező kártyák (6 db)

Előkészület -

Feladatok leírása

1. A gyerekeknek kártyák mutatása, érzelmek megnevezése

2. Beszélgetés a képekről

3. A negatív érzelmeket (düh, félelem, szomorúság) ábrázoló kártyák 
kiválasztása Zille megidézésével

4. A gyakorlat zárása: a kártyák kiválasztva, gyerekek a szőnyegen 
ülnek
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Instrukció

„Nézzétek meg ezt a képet:
- Mit gondoltok, hogyan érzi magát Szepi a képen?
- Mikor történhetett ez? 
- Mit mondhat Szepi a képen?
- Milyen helyzetekben érezhetjük így magunkat? Olyankor mit szok-

tunk mondani vagy csinálni?”
- Most itt van az összes kép, nézzétek meg jól. Emlékeztek Zillére? 

Szuperereje van, megérzi, ha valaki fél, fáj a szíve, vagy dühös, fe-
szíti valami. Szívét a testén kívül hordja, az jelez neki. Szerintetek, 
ha Zille itt lenne, melyiknél jelezne, hogy valami baj van?

- Ide tegyük azokat a kártyákat, amelyeknél Zille szíve jelez”. 

Kiegészítések,            
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,                
magyarázatok

•	 Ebben a feladatban – az előzővel szemben – az érzelemkifejezés, 
megnevezés univerzalitását szeretnénk megmutatni.

•	 Az érzelmek felismerésének és azonosításának elősegítésére kár-
tyákat mutatunk, amiket a gyerekek kötnek össze érzelmekkel. A 
kártyákon szereplő kifejezések az ún. univerzális vagy alapérzelme-
ket mutatják be.

•	 Fontos, hogy a kártyán szereplő érzelmeket hangosan, egyértel-
műen megnevezzük pl. „Hát itt Szepi nagyon mérges. Ilyenkor azt 
mondja, hű de dühös vagyok!” stb. 

•	 A kártyákon szereplő érzéseket itt nem kell feltétlenül a történethez 
kapcsolni, az a célunk, hogy a gyerekek több olyan helyzetet is meg 
tudjanak nevezni, amiben az adott érzelem előfordul.

•	 A bántalmazás témájához leginkább a düh/félelem/szomorúság ér-
zelmeinek tudatosítása kapcsolódik. 

•	 A gyakorlat végén megidézzük Zillét. Zille a negatív érzelmek felis-
merésében, Timó pedig majd a leküzdésében, elhárításában segít. 
Mindenképpen hivatkozzunk rájuk, ezzel egyfajta segítő, védő atti-
tűdöt erősítünk a gyermekekben. 
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
2. BLOKK

1. GYAKORLAT – MEGSZORÍTOM-ELENGEDEM
Időigény 10 perc

Eszközigény Negatív érzelmeket kifejező kártyák, ezek közül is a düh/harag          
kártyája, esetleg Timó pajzsát előkészíteni (ami a trükköket súgja)

Előkészület -

Feladatok leírása

1. Óvodapedagógus bevezetése: negatív érzelmek/düh – ezeken lehet 
segíteni, Timó megmutatja

2. Közös gyakorlat: 
•	 5-ig számolás – legalább kétszer 
•	 Egész test megszorít-elenged – legalább kétszer

3. A gyakorlat vége: gyerekek a terem/szoba közepén 

Instrukció

Közös számolás: „No, figyeljetek. Amikor dühösek vagyunk, mint ezen 
a képen Szepi, akkor úgy érezzük, majd felrobbanunk. Szerencsére 
Timó mutat nekünk egy trükköt, ha ezt csináljuk, meg fogunk nyugod-
ni, úgy hogy közben nem bántunk senkit! Most képzeld el, hogy dühös 
vagy, ráncold a homlokodat… Most vegyél egy naaagy levegőt, és las-
san fújd ki, amíg én elszámolok 5-ig. 12345 – ugye már nem is vagyunk 
dühösek! Még egyszer csináljuk meg! Látjátok, egyszerű!!!”
Egész test megszorít- elenged: „A másik is nagyon jó trükk. Most kép-
zeld el, hogy nagyon dühös vagy és a haragod teljesen összeszorít. 
Szorítsd meg az egész testedet, a kezedet, lábadat, arcodat, homlo-
kodat. Nagyon szorítsd, szorítsd, szorítsd… és most engedd el! Ugye, 
milyen jó érzés? Csináljuk meg még egyszer!

Ha dühös vagy, ezeket kell csinálni!”
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
2. GYAKORLAT – ÉNERŐSÍTÉS

Időigény 10 perc

Eszközigény Félelem-kártya

Előkészület -

Feladatok leírása

1. Óvodapedagógus bevezetése: félelem érzésén is lehet segíteni, 
Timó megmutatja

2. Közös gyakorlat: énerősítő mondatok együtt hangosan
•	 Nem félek Tőled! – legalább kétszer
•	 Nagyon ügyes vagyok! – legalább kétszer
•	 Én is meg tudom csinálni! – legalább kétszer 

3. A gyakorlat vége: gyerekek a terem/szoba közepén

Kiegészítések,           
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,              
magyarázatok

•	 Az óvodapedagógus is részt vesz a gyakorlatban. 

•	 Egyszerű düh kezelési technikákat akarunk bemutatni. Az a           
célunk, hogy bemutassuk, létezik más lehetőség, mint a bántás. 
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Instrukció

„Szepi ezen a képen, nagyon fél. Ti is szoktatok néha félni? Mitől szok-
tatok megijedni? Néha a felnőttek is félnek… Én például… (mondani 
egy kézzelfogható példát pl. pókok, villámlás). Mindenkivel előfordul, 
hogy fél valamitől, vagy megijed… de megtanulhatjátok legyőzni a         
félelmeteket. 

Timó azt súgja, hogy ha félünk, mondjunk magunknak bátorító monda-
tokat és megjön a bátorságunk! Gondoljatok arra, amikor bátrak volta-
tok és ügyesek! Amikor sikerült legyőzni a félelmeteket! (Néhány példa 
után) Ugye, hogy ti is tudtok bátrak lenni! Meg Ti is tudtok ügyesek 
lenni! Na, jó hangosan mondjuk: Nem félek tőled!, na még egyszer még 
hangosabban!

Most azt, hogy Nagyon ügyes vagyok!, Még egyszer!

Most az, hogy Én is meg tudom csinálni! Még egyszer!”

Kiegészítések,    
megjegyzések 

•	 Fontos, hogy a gyerekek fel tudjanak eleveníteni, el tudjanak           
mondani néhány olyan élményt saját életükből, amiben bátrak        
voltak, ebből tudnak erőt meríteni. 

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

•	 Sokszor tapasztalható, hogy a bántalmazott gyerekek nagyon             
félnek és ezért valójában nagyon kézenfekvő önvédő mondatokat 
nem tudnak kimondani. Ezzel a gyakorlattal erre próbáljuk rávezetni 
őket. 

•	 A mondatok együttes, hangos kimondása az élményhez egy közös-
ségi elemet is hozzátesz.
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
3. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény 10 perc 

Eszközigény Második naphoz tartozó piktogram 

Előkészület Az űrhajó közelében elhelyezni a táblát, amire a nap piktogramja kerül, 
Szepi már az űrhajó ajtajában ül

Feladatok leírása

1. Közös megbeszélés az alábbi szempontok szerint: 
•	 Miért volt különleges nap ez a mai nap? 
•	 Milyen érzelmekkel találkoztunk?
•	 Milyen érzéseket jelezne Zille?
•	 Mit tanultunk Timótól, mit kell csinálni, ha dühösek vagyunk, vagy 

félünk? 

2. Mai nap üzenete? – ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE, KEZELÉSE

3. Csoportszabály ismétlése, piktogram kihelyezése, tanulság 

4. Egyéb hangsúlyozható konkrét történések, amik az érzelmek kom-
munikációjának erejét demonstrálják: 
•	 Milyen jó volt szobrot csinálni
•	 Milyen jó volt különböző érzéseket kifejezni
•	 Milyen jó volt, hogy megszorítottuk és utána elengedtük a testün-

ket!

5. Gyakorlat zárása: piktogram a táblán, Szepi az űrhajó ajtajában ül, 
gyerekeknek szabad játék 
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Instrukció

„Ma még egy kicsit jobban megismertük Szepit. Hát jó sok minden tör-
tént vele. Megmutatta különböző érzelmeit. Timótól és Zillétől pedig 
tudjuk, hogy a különböző érzéseket meg lehet mutatni az arcunkon, 
meg lehet nevezni, hogy a másik is tudja, hogy érzünk. Te is mondd el 
másoknak, hogyan érzed magad. Mondd, el mit szeretnél valójában. Ha 
elmondod, hogyan érzel, más is könnyebben tud segíteni neked.”

„Nézzétek, itt a kis kép (piktogram mutatása), ami mindig emlékeztet rá 
minket, hogy az érzéseinket ki tudjuk mondani!” (piktogram felhelyezése)

„Ha pedig rossz érzések vannak bennünk, akkor lehet számolni, szorí-
tani-elengedni, bátorító mondatokat hangosan mondani. Ezekkel pedig 
senkit nem bántunk!”

„Most pedig mehettek öltözni/játszani, Szepivel és a két tündérrel, Ti-
móval és Zillével még fogunk találkozni!”

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

-
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SZEPI MÁSODIK LEVELE:

Nagyon köszönöm, hogy megépítettétek nekem a csillagkaput tegnap. Máris sokkal jobban érzem 
magam. Most elmesélem nektek, hogy keveredtem ide erre a ti Föld nevű bolygótokra. 

Aznap amikor elhagytam a Zéruszt, egy olyan helyre merészkedtem be, ahova tudtam, hogy nem 
lenne szabad. Az űrhajó-állomás mindig is izgatta a fantáziámat. Nagyon kíváncsi voltam milyenek 
lehetnek belülről. Így aztán belopóztam az állomásra, és sikerült ezt az űrhajót kinyitnom. Bent aztán 
nagyon gyorsan történt minden. Odamentem a vezérlőpulthoz. Középen, egy nagy, kék, háromszög 
alakú gomb volt. Megnyomtam, és az űrhajó motorja elkezdett berregni. Aztán a háromszög alatti 
botkormányt előre toltam és a szerkezet megmozdult, majd elkezdett emelkedni. Na, ekkor nagyon 
megijedtem. Kinéztem az ablakon és láttam, hogy távolodok a Zérusztól. Igyekeztem rájönni, ho-
gyan működik a gép, hogy irányítani tudjam. Hamarosan éreztem, hogy az űrhajó egyenesbe áll, és 
egy kicsit megnyugodtam. Már arra is volt időm, hogy alaposan körülnézzek, és képzeljétek megta-
láltam az űrhajó használati útmutatását. Ennek nagyon megörültem! Arra gondoltam, hogy talán így 
sikerül baj nélkül megúsznom ezt a kalandot.
Egyszer csak megláttam egy bolygót, amin hatalmas virágok lengedeztek. Elhatároztam, hogy le-
szállok. Megpróbáltam megközelíteni, de a virágok minduntalan összehajoltak, és ellöktek. Ilyen 
lökdösődő virágokról még csak nem is hallottam ez idáig. Újra próbálkoztam, de megint csak visz-
szalökték, az űrhajómat, és mintha azt suttogták volna, hogy „menj innen, nem kellesz”, de persze 
lehet, hogy csak én hallottam így. Ekkor egészen elszomorodtam, mert rettentő magányosnak 
éreztem magam. Már bántam, hogy olyan kíváncsi voltam és elhagytam a bolygómat, ahol mindent 
ismertem. Szerettem volna valakivel megosztani az érzéseimet, de nem volt ott senki. Lehet, hogy 
egy kicsit sírtam is.
De aztán folytattam az utam. Egy ideig békésen haladtam a világűrben, aztán láttam, hogy egy la-
pos villogó űrhajó közeledik felém. A vezetőjét is láttam: egy kaktuszfejű lény volt, aki valami nyálkát 
evett, még az undorító szagát is éreztem! Brrr, de büdös trutyi volt!!! Persze ügyet sem vetett rám. 
Pedig én integettem, meg dudáltam, de semmi. Egyre közelebb ért, már majdnem nekiütközött az 
űrhajómnak, amikor végre odanézett, de akkor sem tért ki az útból. Nekem kellett annyira jobbra 
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húzni a kormányt, hogy ki tudjam kerülni. Emiatt nagyon dühös lettem. 
A sikeres manőver után megint egy nyugodtabb szakasz (rész) következett. El is aludtam egy kicsit, 
és álmodtam is. Álmomban egy olyan bolygón jártam, ahol minden fordítva működött: a víz felfelé 
folyt a csapból, nappal sötét volt, éjszaka meg világos, vasárnap óvodába kellett menni, hétfőn meg 
otthon maradni. Jól meglepődtem akkor is, amikor belenyaltam egy fagyiba, és forró volt! Na de 
ilyet! Fel is ébredtem.  
És akkor megláttam a Földet! Már messziről nagyon szépnek találtam, gondoltam itt leszállok.  
Szerencsére egy fa lábánál sikerült biztonságos leszállóhelyet találnom az erdőszélen.  Aztán jöttek 
a tündérek, de erről már meséltem. 
Van kedvetek eljátszani az utamat a Zérusztól a Földig? Kíváncsi vagyok, ti hogy tudjátok megmu-
tatni az érzéseket.

  3.6.3. Harmadik téma - Bántalmazás
Csoportszabály: “Nem bántjuk egymást!”
Célok: 

● A különböző bántalmazási formák megismerése. 

● Annak tudatosítása, hogy ezek a bántalmazási formák milyen érzéseket keltenek másokban. 

● Annak érzékeltetése, hogy vannak más lehetőségek is a bántalmazás helyett.

● A jóvátétel lehetőségének/kötelezettségének tudatosítása. 

● Szomorúság, bántalmazás esetén vigasztalás módjainak felvetése, az empátia mélyítése a 
bajban lévő iránt.
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
1. BLOKK:                                                                                

A KERETTÖRTÉNET - SZEPI HARMADIK LEVELE
Időigény 5 perc

Eszközigény A kerettörténet- Szepi 3. levele 

Előkészület Ellenőrizni, hogy az űrhajó Szepivel a csoportszobában van, megfelelő, 
elérhető helyen, Szepi az űrhajó ajtajában ül

Feladatok leírása
1. Bevezető gondolatok, körbe ültetés

2. Kerettörténet felolvasása

Instrukció „Gyertek, üljünk le a szőnyegre! Itt van Szepi legújabb levele, elolvasom 
nektek! Aztán megint játszunk izgalmas játékokat!”

Kiegészítések,              
megjegyzések

Ha a gyerekek az előző alkalom élményeit átélték, lehet erre visszautal-
ni, kiemelni részleteket név szerint, hogy ezzel is segítsük a bevonódá-
sukat és figyelmüket felkeltsük a folytatáshoz.

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

Ugyanaz, mint az előző napokon
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
1. GYAKORLAT- RÁHANGOLÓDÁS:                                               

IRÁNYÍTOTT BESZÉLGETÉS
Időigény 5 perc

Eszközigény -

Előkészület -

Feladatok leírása 1. Irányított beszélgetés a gyerekek bántalmazással kapcsolatos 
élményeiről, a meséből kiindulva

Instrukció “Veletek történt valaha hasonló?”

Kiegészítések,   
megjegyzések 

•	 Ha van beszélgető kör az óvodai gyakorlatban, akkor ennek szabá-
lyait alkalmazza az óvodapedagógus (helyszín, megszólalás módja, 
elhelyezkedés). Javasolt, hogy a gyerekek körben üljenek, hogy lás-
sák és hallják egymást.

Vezetéstechni-
kai szempontok,                    
magyarázatok

•	 Ha az első kérdésre nem érkezik válasz, az óvodapedagógus to-
vább kérdezhet, bátoríthatja a gyerekeket, pl.: “Ti kerültetek már 
hasonló helyzetbe?” “Láttatok már olyat, hogy valakivel ilyesmi törté-
nik?” Esetleg elmesélhet saját gyermekkorából egy példát.

•	 Ez a beszélgetés alapozza meg a nap további játékaiba való bevo-
nódást. Fontos szempont, hogy aki itt beszélni szeretne, az kapjon 
teret élményeinek elmesélésére. Nem szükséges megoldást kínálni, 
csak meghallgatni a gyerekek élményeit. A beszélgetés végén fon-
tos hangsúlyozni, hogy ilyenkor, ha bántanak minket, az fáj/rossz a 
lelkünknek. 
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
2. GYAKORLAT- KÉPRENDEZÉS

Időigény 12 perc

Eszközigény Szituációs kártyák (5x4)

Előkészület A kártyák, asztalok előkészítése

Feladatok leírása

1. A 4 darabból álló képsorozatok sorba rendezése mikrocsoport-
ban. 

Az egyes sorozatokat az óvodapedagógus a következő sorrendben adja 
oda a gyerekeknek:

A. csúfolás
B. tárgy tönkretétele
C. fenyegetés
D. verés- főnökösködés
E. kiközösítés

2. A képkirakást követően beszélgetés minden képsorozatról, így a 
különböző bántalmazási formák tudatosítása.

Instrukció

“Nézzétek meg és rendezzétek sorba a kapott képeket.  Mi történhe-
tett?” Sorrend kialakítása után (vagy ha ez nem sikerül, akkor a folya-
mat közben) kérdések:

1. képhez: “Mit láttok a képen? Mit csinál Szepi?” 

2. képhez: “Mi történik? Mit csinál a másik/többi gyerek?”

3. képhez: “Ezen a képen Szepi nagyon szomorúnak tűnik. Vajon miért 
szomorú/sír? „4. képhez: “Nézzétek, itt Szepi sokkal vidámabb. Hogyan 
viselkedik itt vele a másik/többi gyerek?” 
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Kiegészítések,             
megjegyzések 

•	 A mikrocsoportos szervezési forma változatai:

- amennyiben két óvodapedagógus van a csoportban: 2 asztalnál 
mikrocsoportos foglalkozás (2x4-6 gyermek)

- amennyiben egy óvodapedagógus van a csoportban: 1 asztalnál 
mikrocsoportos foglalkozás (1x4-6 gyermek)

Vezetéstechni-
kai szempontok,                   
magyarázatok

•	 Az óvónő mindig azzal az adott csoporttal foglalkozik, akik éppen a 
sorozatokat rakják ki a kártyákból.

•	 A többi gyereknek szabadjáték biztosítása a csoportszobában.

•	 Miután az adott mikrocsoport minden sorozatot megoldott, az 
óvodapedagógus új mikrocsoportot választ, de a gyerekekre is bíz-
hatja, hogy válasszanak valakit maguk helyére olyat, aki még nem 
vett részt a feladatban.

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
3. GYAKORLAT- „LUFI FÚJÁS”

Időigény 8 perc

Eszközigény Utolsó szituációs kártya (gyerekek körben állva játszanak)

Előkészület Mozgáshoz szükséges tér kialakítása
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Feladatok leírása

1. Lufi fújás: egymás kezét fogva körbe állnak a gyerekek. Egy-
szerre elkezdjük fújni a “lufit”, miközben a kör egyre tágul és a 
karok egyre inkább megfeszülnek. Hangos “pukk” szóra kipuk-
kad a lufi és a gyerekek a kör közepére szaladnak.

2. Pattogós labda: a gyerekek sort/kört alkotnak. Az első gyermek 
elkezdi pumpálni magát (guggolásból állásig imitálja, ahogy 
felpumpálja magát, majd ugrálni kezd, mint egy gumilabda). 
Mikor kiegyenesedik, társa folytatja tovább a sort. Ha nem nagy 
létszámmal játszunk, kiegészítjük az instrukciót azzal, hogy az 
előző a sorban  “pattogjon egészen addig, amíg az utolsó labda 
is fel nem fújta magát”.

Instrukció

(az előző feladat utolsó képéhez kapcsolódóan, amin körben álló, együtt 
játszó gyerekeket látunk) „Játsszunk mi is egyet közösen, jöjjön most 
ide mindenki!”

Lufi fújáshoz: „Gyertek, álljunk körbe és fogjuk meg egymás kezét!             
Egy hatalmas lufit alkotunk most együtt! De ezt a lufit fel is kell fújni,  
mutatom, hogyan! Aztán mikor azt mondom PUKK, gyorsan beszala-
dunk középre.”

Pattogós labdához: „Most gyertek, álljunk egy sorba, gumilabdák le-
szünk és mindenki felfújja saját magát. Mutatom, hogyan! Én kezdem, 
amikor kész vagyok, jön a mellettem álló és így tovább. Figyeljétek, mi-
kor kerül rátok a sor!”

Gyakorlat zárásánál: „Látjátok, milyen jó együtt játszani! Nagyon ügye-
sek voltatok. Most mi is pont olyan jót játszottunk együtt, mint ezen a 
képen (rámutatni).”
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Kiegészítések,       
megjegyzések 

•	 Lehet az előző napon tanult légzést is gyakorolni a lufi fújás levegő-
vétele kapcsán, amennyiben a gyereknek kedve van hozzá.

•	 Ha együtt ugrál mindenki a gyakorlat végén, mondhatunk egy             
ugrálós mondókát is ugrálás közben. 

Vezetéstechni-
kai szempontok,                
magyarázatok

•	 A rövid mozgásos gyakorlatok célja az aktivizálás, levezetés. 

•	 Az együttes élménnyel a csoporttagok egymásra hangolódását                
segítjük. 

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
2. BLOKK:

1. GYAKORLAT- A SZAVAK EREJE
Időigény 5 perc

Eszközigény 
Nagyméretű Szepi figura papírból 

(cellux ragasztó)

Előkészület A Szepi figura kivágása

Feladatok leírása

1. Szepit bántó üzenetek érik, amelyek bántják a lelkét – a papírfi-
gura összegyűrődik. Minden csúfolásnál tovább gyűrődik a papír.

2. Bocsánatkérés: Utána hiába próbáljuk eltüntetni a nyomokat – 
kisimítani a papírt – a végeredmény soha nem lesz olyan sértet-
len, mint ahonnan indultunk.
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Instrukció

A gyakorlat kezdetén: „Nézzétek, ez a papír-Szepi az ő lelkét mutatja! 
Látjátok, hogy milyen sima – Szepi nyugodt, jól érzi magát. De vigyázni 
kell rá, mert könnyen megsérül. Ezen a papíron mutatom meg, hogy mi-
lyen, amikor bántanak valakit. Mi történik ilyenkor a lelkünkkel? Ha va-
lakit csúfolnak, vagy bántót, csúnyát mondanak neki, akkor az fáj neki. 
Megsérül a lelke, így! (papír meggyűrése) Ha Szepi olyanokat hall, amik 
itt az óvodában előfordultak pl. síró pityogó óvodába nem való (itt idézni 
az irányított beszélgetés során elhangzottak közül néhányat), akkor ez 
történik.” (minden csúfolásnál tovább kell gyűrni a papírt)

Bocsánatkérés: „Most ezt meg kellene javítani. Mit szoktunk csinálni, ha 
valakit megbántottunk? (a kérdés lehet költői is) Bocsánatot kérünk. Néz-
zétek, mi történik, ha azt mondjuk: bocsánat Szepi, sajnálom Szepi, bocs, 
véletlen volt.” (minden bocsánatkérésnél simítsunk egyet a papíron)

A gyakorlat végén: „Na, sikerült megjavítani? Olyan szép sima Szepi 
lelke, mint az elején? Mit jelent ez? (a kérdés lehet költői is) Ha meg-
bántjuk a másikat, annak fáj a lelkében, és a seb nehezen gyógyul meg.

Most már tudjátok, látjátok: A bocsánatkérés nem elég. Nem szabad 
csúfolódni! VAGY Meg kell próbálni jóvátenni a kárt, amit a csúfolódás-
sal okoztunk, vagyis sok jót kell csinálni, többet, mint amennyi rosszat 
előtte.”

Kiegészítések,         
megjegyzések 

•	 A gyakorlat egy lehetséges alternatívája, hogy nem meggyűrjük, 
hanem letépünk egy-egy darabot Szepi lelkéből (vagy szívének is 
nevezhetjük).  Ebben az esetben a bocsánatkérés során cellux-szal 
visszaragasztjuk az egyes darabokat.
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Vezetéstechni-
kai szempontok,           
magyarázatok

•	 A papírfigura Szepi lelke/szíve – ne magával Szepivel azonosítsuk. 
•	 A bántó mondatokat lehet a 3. levélből vett példával kezdeni, vagy 

olyan példákkal, amelyek a képrendezés feladatban merültek fel. 

•	 További példák lehetnek azok, amelyeket gyakran mondanak óvodá-
sok egymásnak, vagy olyanok is, melyeket az irányított beszélgetés 
során saját élményként említettek. 

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
2. GYAKORLAT: VIGASZTALÁS

Időigény 8 perc

Eszközigény 

A gyűrött Szepi figura papírból 

Timó pajzsa

Csillagkapu

Előkészület -

Feladatok leírása

1. Óvodapedagógus bevezetése: ha valaki bánatos, szomorú –            
lehet rajta segíteni, Timó megmutatja hogyan

2. Közös gyakorlat: egy gyerek középen ülve szomorkodik, három 
kiválasztott gyerek vele szemben egymás után megpróbálják va-
lamivel megvigasztalni. (A többiek körben nézők.) A vigasztalók 
kedves gesztusokkal, kedves szavakkal, dicséretekkel vigasztal-
hatnak. Minden olyan verbális és nonverbális gesztus megenge-
dett és támogatott, ami vigasztaló szándékkal jön létre.

Végül az óvónő megkérdezi a középen ülő gyermeket, hogy melyik 
vigasztalás esett neki most legjobban. Ez a vigasztaló ül a következő     
körben középre szomorkodni, és újabb három vigasztalót választunk.
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Instrukció

„Most gondoljuk végig, mit tehetünk akkor, ha valaki szomorú, és sze-
retnénk megvigasztalni. Idehozom Timó pajzsát, hogy segítsen kitalálni, 
mitől lesz jobb kedve a szomorkodónak/mivel lehet segíteni, meggyó-
gyítani a sebet a másik lelkén.” (utalva a gyűrött Szepi figurára)

“Kérek erre a székre egy jelentkezőt, aki eljátssza, hogy szomorú. Most 
pedig három olyan gyereket szeretnék, aki vigasztalni fogja a szomor-
kodót. Gyertek erre a három székre. Bármivel vigasztalhatjátok, bármit 
csinálhattok, ami jól esne a szomorkodónak és felvidítaná! (rajzolhat, 
megsimogathat, verset mondhat, puszit adhat, ajándékot hozhat stb.) 
Nyugodtan mozoghattok is. Próbáljátok meg kitalálni, hogy mi esne jól 
neki. Ha nincs, ötletetek, kérdezzétek meg tőle, mitől lenne jobb kedve.”

„Úgy kezdjük, hogy aki ezen a széken ül (egyedülálló szék) mondja azt, 
hogy „Nagyon szomorú vagyok, vigasztaljatok meg!”, és akkor Ti kitalál-
tok valamit és megvigasztaljátok.” Vigasztalás után: „Melyik vigasztalás 
esett legjobban?””

Gyakorlat zárásánál: „Látjátok? Ilyen sokféleképpen lehet valakit meg-
vigasztalni… Mindenkinek más esik jól, csak próbálkozni, vagy kérdezni 
kell! A vigasztalás egyik formája a jóvátétel, amit a következő feladatban 
majd kipróbálunk!”

Kiegészítések,  
megjegyzések

•	 Ha spontán nem merül fel, akkor az óvodapedagógus javasolja/ súg-
ja, hogy a csillagkapu varázslatot is lehet használni olyankor, ha vala-
ki azért szomorú, mert bántották. Jó, ha itt ki is próbálják a gyerekek, 
hogyan lehet kibékülni a csillagkapu alatt, hiszen ezt fogjuk alkalmaz-
ni a jövőben, ha valakit bántanak (lásd: intervenciós fejezet)
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Vezetéstechni-
kai szempontok,       
magyarázatok

•	 Ebben a feladatban az empátiára, a segítségnyújtásra neveljük a 
gyerekeket, ha valaki bármilyen ok miatt szomorú (akár azért, mert 
bántották, akár más miatt). A feladatban az is célunk, hogy a gyere-
kek megtapasztalják, vigaszért lehet másokhoz fordulni. Van, hogy 
a másik magától segít az életben, de lehetünk aktívak a segítség 
keresésében.

•	 Ha valaki nagyon nem megfelelő módon próbál vigasztalni, minő-
sítés nélkül, kérdezzük meg, miért erre a megoldásra gondolt és 
kérdezzük meg a másik gyereket, hogy esett ez neki. Kérdezzünk 
rá, tud- e másképp vigasztalni vagy kérjük meg a párját, hogy adjon 
ötleteket. Amennyiben a vigasztalás nagyon a tárgyi javak halmozá-
sának irányába haladna, az óvodapedagógus beavatkozhat és pél-
dával élhet arra vonatkozóan, hogy egy kedves szó, simogatás, rajz 
is jól esik ilyenkor, és ugyanolyan fontos.

•	 Fontos, hogy a gyakorlat során konkrét dicséretek formájában bíz-
tassuk, bátorítsuk a gyerekeket.

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
3. GYAKORLAT: JÓVÁTÉTEL

Időigény 12 perc

Eszközigény 
A gyűrött Szepi figura papírból  

Újságokból kivágott képek (témakörnek, életkornak megfelelően 
válogatva), ollók, ragasztó

Előkészület
Olyan képes újságok összegyűjtése, amelyek széles témakörben           
kínálnak lehetőséget választásra (nem játékkatalógus): kellemes           
tevékenységek, finomságok, játékok, sportszerek stb.  
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Feladatok leírása

1. Szepi (lelke) számára pozitívumok gyűjtése: minden gyermek 
kiválaszt az újságokból egy képet olyasmiről, ami neki örö-
met okoz/na, boldoggá teszi/tenné. Kivágja (óvodapedagógus            
segítségével) és felragasztja Szepi papírfigurájára. 

Instrukció

„Nézzétek, mennyi színes újság van itt előttünk, rengeteg színes képpel! 
Ebből a sok-sok színes, vidám, kedves képből mindenki keressen olya-
nokat, ami számára kedves, aminek örülne? (néhány példán keresztül 
megbizonyosodunk arról, hogy értik az instrukciót: „Hű, én nagyon sze-
retek a tengerben fürödni, mint itt…”) Mindenki válasszon ki egy olyat, 
amit kivág(unk) és ráragaszt(unk) erre a gyűrött Szepi-figurára, hogy 
eltüntessük a gyűrődéseket.”

A gyakorlat végén: „Látjátok, mennyi mindennel lehet örömet okozni a 
másiknak! Ilyen sokféleképpen lehet jóvátenni, ha bántottunk valakit! 
(sorolunk néhány példát) Így már sokkal szebb lett a papír, nem is l     
átszik a sérülés, Szepi lelke megint örül.” 

Kiegészítések,      
megjegyzések 

•	 A képek kiválasztása lehet előzetes, otthonra adott feladat. Ezzel 
sok idő spórolható, de legyen tartalékba kép az óvodában, ha valaki 
mégis elfelejti.

Vezetéstechni-
kai szempontok,       
magyarázatok

•	 A gyerekek ebben a játékban gyakorolják, hogy mennyire fontos, 
hogy az okozott károkat jóvátegyék, illetve azt is, hogy milyen ked-
ves gesztusok formájában tehetik mindezt. 
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
4. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény 5 perc 

Eszközigény Harmadik naphoz tartozó piktogram

Előkészület Az űrhajó közelében elhelyezni a táblát, amire a nap piktogramja kerül, 
Szepi az űrhajó ajtaja mellett ül

Feladatok leírása

1. Mai nap üzenete?- NEM BÁNTJUK EGYMÁST

2. Csoportszabály megbeszélése 

3. Csoportszabály ismétlése, piktogram kihelyezése, tanulság

Instrukció

“Sokféleképpen lehet valakit bántani, vagy valakinek szomorúságot 
okozni. De ti már tudjátok, hogy nálunk ez nem elfogadott! Mi itt nem 
bántjuk egymást.”

„Mivel ma megtanultuk, hogy milyen rossz, ha valakit bántanak, azt is 
tudjuk, hogy nálunk ezt MIÉRT nem szabad csinálni. Nézzétek, itt a har-
madik kis kép (piktogram), ami mindig emlékeztet rá minket, hogy nem 
bántjuk egymást.” 

Kiegészítések,  
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 A 3. nap csoportszabálya kivételt képez a többi között. Fontos szem-
pont, hogy általában pozitív hangnemben mondunk ki egy szabályt, 
de jelen esetben egy kifejezetten tiltó szabály megfogalmazása a cél. 

•	 A nap legfontosabb üzenete, hogy a bántalmazás bárminemű for-
mája elfogadhatatlan, semmilyen körülmények között nem bántjuk 
egymást! A bántalmazásra mentség nincs.
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SZEPI HARMADIK LEVELE:

Sziasztok!

Igazán jólesett tegnap, hogy mesélhettem az utamról! Ráadásul nagyon ügyesen bemutattátok, mit 
érezhettem közben. Van még valami, amit el szeretnék mondani nektek, mert sokat gondolkozom 
rajta, és kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok róla.  Otthon a Zéruszon a kucik nagyon sokfélék. Más 
lehet a színük és a formájuk. Nekem például az átlagnál nagyobb a fülem. Erre elég hamar rájöttem, 
de nem zavart, mert az anyukám mindig azt mondta, hogy nagyon helyes, és jól áll nekem. Egészen 
addig, amíg a szomszédunkban lakó Dönci el nem kezdett csúfolni miatta. Egyik délután, amikor a 
kertben játszottunk a homokozóban, felemelt egy nagyobb lapátot, és azt mondta.
- Nézz csak ide Szepi! Éppen ilyen lapátfüleid vannak, ni! - mondta majd körbeszaladt az ud-
varon és elkezdett kiabálni: - Lapátfülű! Lapátfülű! Lapátfülű!
Nagyon rossz volt. Nem is tudtam mit mondani, csak sírva fakadtam és beszaladtam a házba. Anyu-
kám azt mondta ne foglalkozzak vele, az a lényeg, hogy én jóban vagyok a füleimmel. A baj az volt, 
hogy már én is kezdtem úgy látni, hogy rettentő nagyok a füleim, és szégyelltem őket. Egyik éjszaka 
azt álmodtam, hogy  felkeltem és a füleim akkorák voltak mint a többi kucinak. Vígan sétálgattam, 
játszottam a többiekkel, mindenki kedves volt velem, még Dönci is. Azt kívántam bárcsak valóra 
válna az álmom és Dönci abbahagyná a csúfolódást.
Dönci azonban nem hagyta abba. Sőt! Egyszer még a ragacsos játékból is kiállt, azt mondta nem 
akar hozzámérni sem. Nagyon szomorú voltam.  
Egy nap azonban amikor a játszótéren ismét összefutottunk, nem szólt semmit. Viszont egy hatal-
mas kötött sapka volt a fején. Furcsálltam a dolgot, mert nagyon meleg volt aznap. Aztán egyszer 
csak amikor épp a mászókán lógott fejjel lefelé, lepottyant a sapka. Dönci gyorsan felült, és pont 
szembenéztünk egymással. Csak bámult rám kétségbeesetten, és a fején kétoldalt az enyéimnél 
háromszor nagyobb fülek voltak.
- Nahát! - szaladt ki a számon a meglepetéstől.
- Tudom, a füleim!- mondta és bizonytalanul megérintette őket. - Nem tudom, hogy történt, egysze-
rűen ekkorák voltak reggel, amikor a tükörbe néztem.
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- Értem. 
- És te? Nem is fogsz csúfolni miattuk? Amikor én…
- Nem. Szerintem nem is áll rosszul. Vagány!
- Gondolod? Nem is tudom… Jössz ragacsozni?
Kérdezte Dönci, és én mentem. Az ő fülei egyébként később visszaapadtak akkorára amekkorák 
eredetileg voltak. Biztos valamiféle varázslat lehetett. 
             
(most, hogy elmeséltem az jutott eszembe, nem lehet, hogy Timó és Zille keze volt a dologban?) 
Többé nem beszéltünk róla, de azóta, nagyon jó barátok vagyunk, és soha többet nem hallottam, 
hogy bárkit is csúfolt volna.
 
Veletek történt valaha ilyesmi?

  3.6.4. Negyedik téma - Védelem 
Csoportszabály: “Megvédjük azt, akit bántanak!”
Célok: Megláttatni, és megéreztetni a gyerekekkel, hogy a hatalmaskodó/megfélemlítő gyerek való-
jában nem erős.  A valódi erő a segítségben rejlik, aki igazán erős az segíti, ill. megvédi a másikat. 
Bántalmazással szemben lehet, sőt kell védekezni és mást is meg kell védeni. A foglalkozás célja 
továbbá, hogy a gyerekek megkapják azokat az üzeneteket, melyek viselkedésüket konfliktushely-
zetben is adaptív megoldások felé terelik. Ilyen üzenetek az alábbiak:

● Nem mindig az az erős, aki annak mutatja magát.
● Aki igazán erős, bátor, annak ezt nem kell fitogtatni/bizonygatni.
● Aki próbál mást megfélemlíteni, az igazából fél/legfélősebb.
● Az áldozatnak szüksége van a segítségedre.
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A foglalkozás címe VÉDELEM
1. BLOKK: 

A KERETTÖRTÉNET  - SZEPI NEGYEDIK LEVELE
Időigény 5 perc

Eszközigény 
A kerettörténet-Szepi 4. levele

Óvodai játék-tigris, vagy tigris fej-jelmez

Előkészület
Szepi az űrhajó ajtaja mellett ül és kezében fogja a levelet

A játék-tigris (vagy a tigrisfej-jelmez) a szekrény tetején legyen

Feladatok leírása
1. Bevezető gondolatok, körbe ültetés 

2. Kerettörténet felolvasása

Instrukció
„Gyertek, üljünk le a szőnyegre! Nézzétek csak, Szepi megint írt ne-
künk. Valamit nagyon el szeretne mondani, lássuk csak, elolvasom mit 
írt!”

Kiegészítések,    
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,           
magyarázatok

•	 Ez a levél egy segélykérő, drámai levél, lehet már a bevezetésnél 
növelni a feszültséget, de a felolvasás során a támadást nem kell 
túl ijesztően előadni.
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A foglalkozás címe VÉDELEM
1. GYAKORLAT- FOGÓCSKA 

Időigény 12 perc

Eszközigény 

Tigris fej-jelmez

Szepi

Timó pajzsa

Előkészület Mozgáshoz szükséges tér kialakítása

Feladatok leírása

1. Egy-egy önként jelentkező kiválasztása Szepi és Tigris szerepére, 
kellékek felhelyezése

2. Fogócska: 

•	 A többi gyerek körben, egymás kezét fogják, védőfalat alkotva 
kezeikkel.

•	 Tigris a körön kívül helyezkedik el. Célja, hogy átjusson/átnyúl-
jon/átmásszon a védelmen és elkapja/megérintse Szepit.  

•	 Szepi a körön belül helyezkedik el, célja, hogy Tigris ne tudja 
elkapni.

•	 A falat alkotó gyerekek feladata a védelem. Egymás kezét fog-
va, testi erejükkel, együttmozgással kell védelmezniük Szepit.
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Instrukció

A fogócskához: „Játsszuk el most egy fogócskával, hogyan akarta         
Tigris elkapni Szepit. Szepi azt kéri, hogy védjük meg. Próbáljuk ki, 
hogy meg tudnánk-e őt megvédeni? Álljunk egy nagy körbe, mi leszünk 
a védők. Ki szeretne Szepi lenni? (Szepit kezébe adni, kör közepére) 
Ki lesz Tigris? (ráadni a Tigris jelmezt, körön kívül állítani) Most próbáld 
valahogy elkapni Szepit. Többiek, figyeljetek, ne engedjétek Tigrist      
ejutni a körbe, védjétek meg Szepit!” (új szereplőkkel ismétlés)

A játék zárásánál: „No, Tigris keményen próbálkozott, mindent megtett, 
hogy átjusson a kapun. De ti együtt, még nála is erősebbek voltatok! 
Sikerült megvédenetek Szepit”

Az átvezetéshez: “Hű, ez nem semmi volt! Hogyan, mivel lehetne még 
megvédeni Szepit? 

Kiegészítések,           
megjegyzések 

•	 Dramatikus megjelenítés: „Vajon Timó hogy használná a szuperere-
jét? Akinek van ötlete, jöjjön ide! Fogd meg a pajzsot, és mondjad/
mutasd, mit csinálnál!” Itt varázslatos megoldásoknak adjunk teret 
pl. lézersugárral legyőzni, hálóba összegabalyodjon, elrepíteni má-
sik bolygóra stb. Nem baj, ha a megoldás agresszív, de ha olyan is 
elhangzik, ahol az ellenfél megszelídül vagy ártalmatlanná válik (pl. 
elvenni az erejét, beborítani kedvességgel, megetetni) azt erősítsük 
meg! 
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Vezetéstechni-
kai szempontok,         
magyarázatok

•	 A fogócska első körébe érdemes a játékot vezető felnőttnek is beáll-
ni, hogy érthető legyen a feladat

•	 A játékot fokozott körültekintéssel kell játszani, jellegéből adódóan a 
játék maga is veszélyforrássá válhat (pl. megfelelő tér kialakítása).

•	 Sikertelen védelem esetén:

- Abban az esetben, ha Tigris betör a kapun, a játék során ezt elég 
nyugtázni (“Jé, milyen erős volt Tigris! Csak sikerült neki bejutnia a vé-
delmen.”)

- A játék zárásánál vissza lehet térni ennek feldolgozására: „Mit lehetett 
volna másképp, hogy Tigris ne tudjon betörni?” Itt a figyelem lankadat-
lanságára, a gyenge láncszemek megtámogatásának szükségességére 
és nem egymás hibáztatására térjünk ki.

● A cél a védelem erejének testi megélése, a fogó megtapasztalja, 
hogy amit többen védenek, az erős, azon nem lehet átmenni. 
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A foglalkozás címe VÉDELEM
2. GYAKORLAT – VARÁZSPAJZS KÉSZÍTÉSE

Időigény 8 perc

Eszközigény

Kis (A/5 méretű) pajzsok papírból, párral több, mint ahány gyermek van

Színes ceruzák, filcek, zsírkréta 

Óriás (A/1 méretű) pajzs kartonból

Előkészület
Kispajzsok kivágása, lehet többféle formájú

Az óriáspajzs látható helyre történő felakasztása/ragasztása

Feladatok leírása

1. A gyerekek körben leülnek az asztalhoz

2. Az óvodapedagógus bevezeti a játékot, megmutatja az üres óri-
áspajzsot

3. Közös munka: kispajzsok készítése, színezése, díszítése

Instrukció

A bevezetés során: „Gyertek, üljünk le az asztalhoz és csináljunk együtt 
egy óriási varázspajzsot, mint amilyen Timóé! Először mindenki ké-
szítse el a saját varázspajzsát! Erre a különleges pajzsra minden olyat 
rajzoljatok fel ami/aki megvédheti Szepit a félelmetes Tigristől, vagy 
mástól, ha bántják. Mindenki csodás varázspajzsára szükség lesz, 
ugyanis képzeljétek el, a kispajzsokból 1 hatalmas nagy pajzs lesz, ami 
mindentől megvédi Szepit!”

Kiegészítések,   
megjegyzések

•	 A pajzsok készítése során bármilyen más képzőművészeti technikát 
lehet alkalmazni (festeni, nyomdázni, montázst készíteni stb.).

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 Ez a feladat előkészíti a pajzsavatást, ügyeljünk arra, hogy a kész 
kispajzsok az asztalon maradjanak.
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A foglalkozás címe VÉDELEM
2. BLOKK:

1.   GYAKORLAT – VARÁZSPAJZS AVATÁS
Időigény 7 perc

Eszközigény 

Óriáspajzs 
Kispajzsok 
Ragasztó, bluetech
Óriás piros szív kartonból 

Előkészület

Az óriáspajzs látható helyen 

Kész kispajzsok 

Óriás szív kivágása piros kartonból (olyan méretű, hogy az óriáspajzsra 
illesztve a NyugiOvi jelképét kapjuk)

Feladatok leírása

1. A gyerekek az óriáspajzs köré csoportosulnak,                                                   
kezükben az elkészített kispajzsok 

2. Közös munka: 
•	 Kispajzsok felragasztása az óriáspajzs felső harmadába
•	 Pajzsavatás az avató versikével: 

“Az erő a pajzsban
Emeld fel, ha baj van!
Ha valakit bántanak,
Indul a kis csapat.
Timó a vezérünk,
Akit kell, megvédünk!”

● Óriás szív felragasztása a kispajzsok alá - ez is része a 
pajzs felavatásának.
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Instrukció

Aki elkészült, sorban: “Gyertek, ragassza föl mindenki a saját kispajzsát 
a nagypajzsra!”

Pajzsavatás: „Most, hogy elkészült az óriáspajzs, mondjuk el közösen a 
pajzsavató versikét! (lehet közben varázsló mozdulatokat tenni/mozgást 
végezni) Most pedig felragasztjuk az óriásszívet, ezzel nyeri el erejét a 
pajzs. Ki is próbálhatjuk!” (lsd. kiegészítések)

Átvezetéshez: „Most már kapunk a pajzstól szupererőt, így mi is elég 
erősek vagyunk, hogy megvédjük a másikat! Hurrá, Szuperhősök let-
tünk!”

Kiegészítések,               
megjegyzések 

•	 Kiegészítés nagyobb gyerekeknek (5-7 éveseknek):

Dramatikus, beszélgetős gyakorlat: Elővéve az előző napon „Képrende-
zés” feladatban használt szituációs kártyákat “Hogy tudnánk megvédeni 
Szepit ezekben a helyzetekben? Mit tenne ezekben a helyzetekben 
Timó, hogy megvédje Szepit? Akinek van ötlete, az fogja meg a varázs-
pajzsot és mondja/mutassa meg!” Szepit bevonva lehet dramatikusan 
megjeleníteni a helyzetet, vagy csak elmondani a megoldási javaslato-
kat. 

•	 Kiegészítés kisebb gyerekeknek (3-4 éveseknek): 

A közös pajzs kipróbálása: el lehet rejteni Szepit a pajzs mögé, és a 
pajzzsal labdatámadást (papírgalacsinnal, könnyű kislabdával) kivéde-
ni.

Vezetéstechni-
kai szempontok,                    
magyarázatok

•	 Kisebbeknél lehet a kispajzsok felragasztását is közösen csinálni, a 
nagyobbaknál inkább a dramatikus gyakorlatra fordítsunk több időt 
(a szünetben ragasszuk fel a kispajzsokat) 
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A foglalkozás címe VÉDELEM
2. GYAKORLAT – LÉGY SZUPERHŐS

Időigény 10 perc

Eszközigény -

Előkészület Mozgáshoz szükséges tér előkészítése

Feladatok leírása

1. A gyerekek körben állnak

2. Játék bevezetése: 
● a gyerekek sorban megnevezik kedvenc/kedvelt szuperhősüket 

(pl. Superman),

● valamilyen, a megnevezett szuperhősre jellemző gesztust, 
mozdulatot mutatnak, amit a többiek megismételnek (pl. jobb 
karját kinyújtja, ökölbe szorítva, mint Superman), 

● Miután mindenki sorra került, aki szeretett volna, az óvodape-
dagógus közös éneklésre hívja a gyerekeket. A következő kis 
indulót együtt ismétlik, akár többször is: „Légy szuperhős! Védd 
barátod, és így legyél erős!” .

3. A játék menete
● a gyerekek az óvodapedagógus vezetésével körbe masíroz-

nak, közben ritmusra ismételgetik karmozgással: tattaraaaa-   
ratatataaa,

● óvodapedagógus megáll, skandálja az indulót, majd az adott 
szuperhős megnevezésénél mutatja az előre megbeszélt 
mozdulatot, melyet a gyerekek követnek.
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Instrukció

Játék bevezetése: “Álljunk egy nagy körbe! Milyen szuperhősöket 
ismertek/szerettek? Találj ki hozzá egy jelet (óvodapedagógus is 
javasolhat) Utánozzuk! 

Játék menete: “Körben masírozunk, ha megállok, utánozzatok.  Mond-
játok utánam, amit én, és csináljátok velem, amit mutatok! Figyeljetek!” 
Trattaraaa-ratatataaa (megállunk, jelet mutatva mondjuk a szuperhős 
nevét) “Superman! (gyerekek ismétlik kórusban, mutatják a jelet) Légy 
Superman, védd barátod, és így legyél erős!”(gyerekek ezt is ismétlik 
kórusban, közben mutatják a jelet) tovább masírozunk, majd egy újabb 
szuperhőst mondunk

Kiegészítések,           
megjegyzések 

•	 Kiegészítés nagyobb gyerekeknek (5-7 éveseknek):

- Önként jelentkező gyerek veszi át a vezető szerepet

- Az egyes szuperhősöket össze is fűzhetjük, így egyre hosszabb 
szuperhős-sort ismételnek (emlékezeti feladat is egyben)

- A játék elmélyítéseként, kiegészítésként csoportosan össze lehet 
szedni a szuperhősök jellemző tulajdonságait, erről beszélgetést 
folytatni. Majd akadálypályát építeni, ügyességi, együttműködési 
feladatokkal, ahol igazi szuperhősként viselkedhetnek.

Vezetéstechni-
kai szempontok,                    
magyarázatok

•	 Be kell építeni a NyugiOvi szuperhőseit is: Légy Timó! (jeleként elő-
renyújtott kar, tenyér előrenéz) Légy Zille! (jeleként szívet formálunk 
a kezünkkel) 

•	 A masírozás közben fontos a ritmus tartása, hogy a szöveg induló 
jellegű legyen, ami élvezetessé teszi a játékot és segíti a szöveg 
bevésődését. 
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A foglalkozás címe VÉDELEM
3. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény 5 perc 

Eszközigény Negyedik naphoz tartozó piktogram

Előkészület Az űrhajó közelében elhelyezni a táblát, amire a nap piktogramja kerül, 
Szepi az óvodapedagógus ölében ül

Feladatok leírása

1. Mai nap üzenete?- VÉDELEM

2. Csoportszabály megbeszélése
● A gyerekek odaállnak az elkészített óriáspajzs elé, szemügyre 

veszik, hogy mit alkottak közösen

● az óvodapedagógus által feltett kérdések mentén összegzik a 
nap tapasztalatait

3. Csoportszabály ismétlése, piktogram kihelyezése 

Instrukció

Megbeszélés:
● Mit csináltunk együtt? 
● Kinek mit jelent a védelem/a „védd barátod és így legyél erős”? 
● Hogyan lett a sok kicsi pajzsból egy nagy? 
● Hogyan segítettünk Szepinek? 
● Miért tudtunk neki segíteni?
● Tehát a legfontosabb, hogy megvédjük egymást!

Csoportszabály ismétlése: „Mivel ma megvédtük Szepit, nézzétek, itt 
a negyedik kis kép (piktogram), ami mindig emlékeztet rá minket, hogy 
megvédjük azt, akit bántanak.” 
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Kiegészítések,               
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,                 
magyarázatok

•	 A segítségnyújtás, az aktív beavatkozás felelősségének vállalása 
és megtétele mint bátorság, hősiesség kell, hogy megjelenítődjön, 
miközben az is üzenet, hogy mindnyájan képesek erre. 

SZEPI NEGYEDIK LEVELE:

Jajajaj! Remeg a kezem, alig tudok írni! Segítsetek nekem! Van a csoportszobában a szekrény 
tetején az a tigris, tudjátok melyik? Az ott jajj, most is rám néz és vicsorog... Na, szóval az a fene-
vad ma éjszaka MEGTÁMADOTT!!! Még most sem tértem magamhoz az ijedtségtől. Már ezelőtt is 
gyanús volt nekem, hogy valami rossz szándéka van, de most be is bizonyosodott. Ma este, amikor 
besötétedett, elkezdett villogni a szeme, és lassan elindult felém. Lemászott a szekrény tetejéről és 
jött tovább, aztán amikor ideért, hirtelen ráugrott az űrhajóra. Megpróbálta bekapni, megharapni. 
De az én űrhajómat nem lehet ám csak úgy harapdálni! Csak úgy kopogtak a fogai a tetőn! Még 
szerencse, hogy olyan buta, hogy fogalma sem volt, hogy lehetne kinyitni. Csak kucorogtam bent 
az űrhajómban, de Zille szerencsére megérezte, hogy mennyire félek, mert hamarosan Timóval a 
segítségemre siettek. 
-Siess, Timó! Szegény Szepi biztosan halálra rémült, olyan erősen jelez a szívem. Már látom is mi-
ért! Nézd az a tigrist! Jajj, csinálj valamit, gyorsan!
- Te csak ne félj semmit Zille, és te se Szepi!- kiáltott be hozzám a kis tündérfiú. Azzal röptében meg-
fordult a saját tengelye körül, meglendítette pajzsát, majd a tigris felé tartotta. Sugárzó fénynyaláb 
áramlott ki belőle, egyenesen a tigrisre vetült. S ha láttatok már csudát! A tigris elkezdett zsugorodni, 
egészen addig, míg Timó elfordította a pajzsot róla, és a tigris helyén ott ült egy nyivákoló kiscica. 
Nem tudom, hogyan csinálja Timó, milyen varázslat ez, de így volt, ahogy mondom. Kimerészked-
tem az űrhajómból, és megsimogattam a cicát, aki hálásan nyávogott.
-Köszönöm Zille és Timó, épp időben érkeztetek. - mondtam, és elköszöntünk egymástól.
Nem tudom mi lett volna, ha a két tündér nem siet a segítségemre. Mit gondoltok, ha ismét bajba 
kerülök, ti is meg tudnátok védeni engem? 



79

  3.6.5. Ötödik téma - Jelzés
Csoportszabály: „Szólunk, ha valakit bántanak!”
Célok:

● Összegezni a hét eddigi történéseit.

● Áttekinti a csoportszabályokat, elősegíteni ezek bevésését. 

● Bevezetni a csengetéssel történő jelzés módszerét, ha valakit bántanak.

● Búcsúzás Timótól és Zillétől – bevezetni szerepük felvételének módját. 

● Árulkodás-jelzés közötti különbség hangsúlyozása, a jelzést igénylő helyzetek felismerésének 
elősegítése.

 

A foglalkozás címe JELZÉS
1. BLOKK: 

A KERETTÖRTÉNET – SZEPI ÖTÖDIK LEVELE
Időigény 5 perc 

Eszközigény
A kerettörténet - Szepi 5. levele

Csengő

Előkészület Az űrhajó szokott helyén, a levél felolvasása alatt Szepi az 
óvodapedagógus ölében ül, csengő elérhető helyen 

Feladatok leírása
1. Bevezető gondolatok, körbe ültetés

2. Kerettörténet felolvasása

Instrukció „Nézzétek gyerekek, milyen hosszú levelet írt ma nekünk Szepi.             
Felolvasom nektek, jó? Remélem most nem történt vele semmi baj.”
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Kiegészítések,                
megjegyzések  -

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 Itt már a levél felolvasása olyan, mintha Szepi mesélne közvetlenül 
a gyerekeknek, az óvodapedagógus olvasás közben mozgassa 
Szepit, nézzen vele a gyerekekre, így erősítve a kommunikációt, 
kapcsolatukat. 
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A foglalkozás címe JELZÉS
 1. GYAKORLAT: ÖSSZEGZÉS 

Időigény 10 perc

Eszközigény
A hét eddigi produktumai: csillagkapu, képekkel díszített Szepi figura 
papírból, óriáspajzs

A csoportszabály-piktogramok (5db)

Előkészület

Ellenőrizzük, hogy a hét eddigi produktumai jól látható helyen (falon) 
vannak

A piktogramokat vegyük le a falról, legyenek az óvodapedagógus            
kezében

Feladatok leírása

1.  Végigtekinteni az előző napok produktumain, ehhez tartozó               
csoportszabályok piktogramjain

2.  Az utolsó csoport-szabály megfogalmazása és a hozzá tartozó           
piktogram bemutatása
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Instrukció

„Szepi úgy látom szomorú, hogy Zille és Timó elbúcsúzott. Ti is szomo-
rúak vagytok? Vidítsuk fel Szepit és magunkat azzal, hogy visszagon-
dolunk az elmúlt napok játékaira, élményeire.

-   Emlékeztek még arra, amikor ezt a csillagkaput építettük? Szepi ak-
kor érkezett, és a végén befogadtuk, mert megtanultuk, hogy különbö-
zőek – néha furcsák – vagyunk, de akkor is összetartozunk, mert mi a 
…. csoport vagyunk. Erre emlékeztet minket ez a kép, ahol….” (mutatni 
az 1. piktogramot)

„És arra emlékeztek, amikor úgy csináltunk, mint aki mérges, de senkit 
nem bántottunk, csak számoltunk, meg összeszorítottuk utána meg el-
lazítottuk az izmainkat? Mert tudjátok, ha mérgesek vagyunk azt is ki le-
het mutatni, és el lehet tüntetni, úgy hogy közben senkinek nem ártunk. 
Erre emlékeztet minket ez a kép, ahol….”(mutatni a 2. piktogramot)

„Aztán emlékeztek arra, hogyan bántották Szepit a csúnya szavak? Ez 
arra figyelmeztet minket, hogy Senkit nem szabad bántanunk!” (3. pik-
togram)

„A legutóbb pedig megcsináltuk az óriási varázspajzsot, hogy minden-
kinek legyen szuper védő ereje, mert mi megvédjük azt, akit bántanak!” 
(Mutatjuk a 4. piktogramot)

- Az 5. piktogram felmutatása: „Ezen a képen azt lájuk, ahogy egy kis-
lány megnyomja a csengőt, amit Zille és Timó hagyott itt nekünk. Azért, 
hogy emlékezzünk arra: mindig szólni, jelezni kell, ha látod, hogy egy 
társadat bántja valaki, vagy ha Neked van segítségre szükséged.”

Kiegészítések, 
megjegyzések

•	 Kiegészítés nagyobbaknak:

Közös rajz készítése: mindenki lerajzolja a legkedvesebb élményét a 
héten egy nagy csomagolópapírra.
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Vezetéstechni-
kai szempontok,                  
magyarázatok

•	 Az ismétlés során lehet támaszkodni a gyerekek emlékezetére, vá-
laszaira, kérdések formájában felidézni az élményeket és a legfon-
tosabb üzeneteket. Ennek ellenére minden szabályt ismételjünk el 
hangosan, az eredeti formában (szavakkal) – hogy bevésődjön.

•	 Figyeljünk arra, hogy ez a rész ne húzódjon el, ha a gyerekek ér-
deklődésüket vesztik, vegyük át az irányítást, foglaljuk össze rövi-
den a történéseket, és ismételjük el a szabályokat.
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A foglalkozás címe JELZÉS
 2. GYAKORLAT – ÖTUJJAS CSOPORTSZABÁLY

Időigény 10 perc

Eszközigény

Nagy tenyér rajz (A/1) csomagolópapíron/kartonpapíron

Filctoll, ragasztó/bluetech

Testfesték (többféle színű)

(Nedves törlőkendő)

Előkészület
Csomagolópapírra/kartonra egy olyan nagy tenyér rajzot készítünk 
(ahol hüvelykujj balról az első), amelynek ujjain elhelyezhetők a piktog-
ramok és a tenyerére ráférnek a csoport tenyérlenyomatai

Feladatok leírása
1.       A piktogramok felhelyezése a tenyér rajzra, az ötujjas szabály
         bevésése

2.       A csoport-szabályok „aláírása” tenyérnyomat elkészítésével
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Instrukció

„Jó lenne a szabályokat nem elfelejteni. Arra gondoltam, hogy talán egy 
kis mondóka segíthet ebben:

Hüvelykujjam a másikat befogadja,
Mutatóujjam érzéseit elmondja.
Középsőujjam a gyengébbet segíti,
Gyűrűsujjam a barátját megvédi.
A kisujjam szalad, hogyha kell szólni.

 (Második ismétlésnél kezdve felragasztani a piktogramokat a megfelelő 
ujjhoz, további ismétlések a gyerekekkel közösen)

„A szabályok nem sokat érnek, ha nem tartjuk be őket. Ahhoz, hogy 
itt mindenki – Szepi is – biztonságban érezhesse magát, hogy a … 
csoport egy kellemes, nyugodt hely legyen számotokra, igyekezni kell 
betartani ezeket a szabályokat. Ugye megpróbáljuk! Akkor erre a nagy 
tenyérre mindenki nyomja rá valamilyen színnel (a kedvenc színével) a 
tenyerét.”

A végén: „Tehát mindenki egyetért abban/megígéri, hogy 1) befogadja 
másikat, 2) elmondja az érzéseit, 3) nem bántja a másikat, 4) megvédi 
azt, akit bántanak, 5) szól, hogyha valakit bántanak. Ezt a nagy tenyeret 
ide teszem, hogy mindig jól lássuk, és emlékezzünk a szabályokra.”

Kiegészítések,            
megjegyzések

•	 Néhány gyereket meg lehet kérni, hogy önállóan mondja el az ötuj-
jas szabályt.

•	 Ha a gyerekeknél korábban (más témában) történt szabálytársítás 
az ujjakhoz, ezt az elemet ki kell hagyni az interferencia zavaró ha-
tása miatt. Ebben az esetben a program öt alapszabályát ismételjük 
át velük, a tenyérnyomat elkészítése közben.
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Vezetéstechnikai 
szempontok

•	 Az ötujjas szabály segíti a szabályokra való emlékezést azáltal, 
hogy az ujjak mindig kéznél lévő felidézési támpontot nyújtanak.

•	 A szerződés aláírása fontos aktus, később is – a szabály esetleges 
megszegése során – az aláírásra vissza lehet utalni. Hangsúlyoz-
hatjuk a tenyér mellé írt névvel, vagy óvodai jellel azt, hogy ez nem 
„anonim”.

•	 Ha valaki vonakodik megígérni/aláírni a szabályokat, akkor megkér-
dezzük, hogy melyik szabállyal van gondja.

•	 Ha valaki rákérdez, milyen büntetés/jutalom kapcsolódik a szabály 
betartásához/nem betartásához, akkor elmondjuk, hogy ha valaki 
nem tartja be a szabályt, azt emlékeztetjük erre, és segítünk neki 
betartani, ill. kitalálni, hogyan tudja jóvátenni azt, amit elkövetett.
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A foglalkozás címe JELZÉS

 2.BLOKK
1. GYAKORLAT – JELZÉS SORVERSENY

Időigény 15 perc

Eszközigény

Csengő

Staféták (3-4db)

Megítélendő helyzetek leírása

Eredményjelző, vagy a verseny során gyűjthető „pontok” pl. papír             
szívecske, játék zseton  

Előkészület

Készítsünk elő annyi stafétát (könnyen megfogható, átadható hosszú-
kás tárgy), ahány csapat versenyezni fog. Készítsünk elő megfelelő 
mennyiségű „pontot” vagy a ponttáblát, ahova írjuk az eredményeket.

A példamondatokat módosítva/kiegészítve írjunk 10-15 megítélendő 
helyzetet ahol kell/nem kell szólni.

A csengő legyen a kezünk ügyében.

Megfelelő tér kialakítása.
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Feladatok leírása

1. Bevezetés: beszélgetés a szólni vs. árulkodni megkülönböztetéséről 
– kimondani, hogy akkor kell szólni, ha valaki bajban van, valakit bánta-
nak. Meg lehet próbálni segíteni, de szólni is lehet, sőt kell. Árulkodás, 
ha valaki rosszat csinál, de senki nincs bajban. 

2. Sorverseny: a gyerekeket 6-8 fős csapatokba szervezzük a csapat-
versenyhez. Cél, hogy a megfelelő (jelzést igénylő) helyzetben a legha-
marabb nyomják meg a csengőt – a staféta továbbadásával.

Minden sor elején az első gyermek fogja a stafétabotot, ő fogja eldönte-
ni a hallott mondat alapján, hogy melyik mondókát mondják.  Az óvónő 
mond egy eseményt, Pl.:”Jaj, jaj, tűz ütött ki a házban!!” Amikor a gyer-
mek úgy ítéli meg, hogy szólni kell, akkor elkezdi: ”Baj van, csengess!”, 
a többiek a sorban mondogatják vele, és továbbadják a staféta botot, 
majd az utolsó szalad csengetni – utána előreszalad.

Amikor a gyermek úgy ítéli meg, hogy nem kell szólni, akkor azt mon-
dogatják: „Nincs baj, ne csengess”, a többiek vele mondogatják, sorban 
átadják a stafétát, majd az utolsó csengetés nélkül szalad előre. 

A következő menetben neki kell megítélnie, hogy kell-e szólni, staféta is 
az ő kezéből indul. 

3. Jutalom: Minden kör után egy zsetont kap minden olyan csapat, akik 
helyesen hajtották végre a gyakorlatot, kettő zsetont kap, aki a leggyor-
sabb volt. 10-15 menet után hirdetünk eredményt. 



89

Instrukció

„Most a csengő használatáról szeretnék veletek beszélgetni. Ki tudja, 
mikor kell csengetni? (Megvárni a jó választ: ha valakit bántanak). Ha 
tehát észreveszed, hogy … csúfolja …-t, akkor csengetsz? Ha … nem 
törölte meg a száját ebéd után, akkor csengetsz? És ha … kitépi a ke-
zedből a játékodat? És ha … játszik azzal a játékkal, amivel Te szeret-
nél, de hiába kéred?

És most begyakoroljuk a csengetést. Gyertek, álljatok fel 3-4 oszlopba, 
mert egy sorversenyt csinálunk (csapatok felállása után) Adok egy sta-
fétabot minden csapat első emberének, ezt kell majd továbbadni a mö-
götted állónak. Én mondok valamit – hogy mi történt – és aki legelöl áll, 
eldönti, hogy ilyenkor kell-e szólni, vagy nem (mert az árulkodás).
Ha kell szólni, akkor azt mondja a mögötte állónak, miközben átadja a 
stafétát „Baj van, csengess!”.
Ha nem kell szólni, akkor azt mondja „Nincs baj, ne csengess!”. Min-
denkinek tovább kell adni a botot, és ha végére ért, az utolsó ember 
pedig szalad a csengőhöz ide (csengőt elhelyezni és mutatni) és csen-
get, ha baj van, aztán előreszalad. Ha nincs baj, akkor pedig gyorsan 
előreszalad, amikor megkapja a stafétát.  
Teszünk egy próbát: „Jaj, jaj, Pisti nem ette meg a tejbegrízt!” „Jaj, jaj, 
Berci olyan magasra mászott a fán, hogy nem tud lejönni!”.
Aki jól válaszol egy pontot/szívet/zsetont kap, aki pedig a leggyorsabb, 
az kap még egyet!”
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Instrukció

További példák megítélendő helyzetekre:
„Jaj, jaj, Detti elesett és vérzik a lába!”
„Jaj, jaj, Kati fordítva vette fel a ruháját!”
„Jaj, jaj, Peti megharapta Zsoltit!”
“Jaj, jaj, Zsolti tépi Lili haját!”
“Jaj, jaj Zsolti és Marci összeverekedtek!”
“Jaj, jaj Kitty nem akar fogat mosni!” 
“Jaj, jaj, Pisti leette magát!”
“Jaj, jaj, Nándi nem kötötte be cipőjét!”
“Jaj, jaj, Borcsának rendetlen a szekrénye!”
“Jaj, jaj Lali lerombolta Zsuzsi homokvárát!”
“Jaj, jaj, már megint nem játszhatok Zsoltiékkal!”

Kiegészítések,              
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 Lehet beszélni általában arról, hogy mi árulkodás és mikor kell szól-
ni, de inkább konkrét helyzetekben lehet a gyerekeknél differenciál-
ni ezeket. Inkább szóljanak túl gyakran és sajátítsák el fokozatosan 
önmaguk/társuk megvédésének elsődlegességét, ill. egyenrangú 
feleknél az érdekérvényesítés megfelelő módját.

•	 Csapatszervezés módja: összetételüket tekintve az egyes csapatok 
legyenek minél heterogénebbek, első körben lehetőleg az első és 
az utolsó gyerek posztjára idősebb, érettebb gyerekeket állítsunk. 

•	 Az óvónő a mondatokat „jajveszékelve” adja elő! Ekkor a komoly-
talanabb dolgok, amik az árulkodáshoz kapcsolódnak, rögtön ne-
vetségessé válnak a gyermekek számára. Eleinte egyértelműen 
eldönthető eseményeket mondjunk. 

•	 Nem baj, ha a sorban elöl álló gyerek helyett a többiek mondják a 
választ, akkor is jutalmazzuk a csapatot. 

•	 A győztesnek a végén nagy taps jár!
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A foglalkozás címe JELZÉS
 2. GYAKORLAT- AVATÁS

Időigény 10 perc

Eszközigény

Zille szíve, jogara/varázspálcája,

Timó pajzsa, palástja,

Oklevelek,

Kampánydal hanganyag, lejátszó, 

Zille és Timó-felelős táblázat (amin, nyomon követhető, melyik gyerek 
volt már felelős).

Előkészület
Valamennyi gyerek névre szóló oklevelének elkészítése az oklevél sab-
lon segítségével.

Zille és Timó-felelős táblázat elkészítése. 

Feladatok leírása

1. Oklevél átadása: Minden gyerek ünnepélyes keretek között oklevelet 
kap, amelyben igazolják, hogy megvan bennük Zille és Timó tudása.

2. Zille és Timó-felelős rendszerének bevezetése: az első Zille és Ti-
mó-felelős kiválasztása az önként jelentkezők közül. 
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Instrukció

„Kedves gyerekek, most már tényleg mindent megtanultatok ahhoz, 
hogy a … csoport egy nyugodt hely legyen, és senkit ne érjen bántás. 
Igazán ügyesek voltatok, így mindenki megérdemli, hogy erről oklevelet 
kapjon.” (felolvassuk az oklevél szövegét, majd sorban szólítjuk a gye-
rekeket és átnyújtjuk az oklevelet, kezet rázunk és gratulálunk). 

„Szepi már biztonságban van, de hogy így is maradjon, rendszeresen 
választunk magunk közül egy Timó és egy Zille-felelőst azok közül a 
gyerekek közül, akik a legjobban viselkednek az adott héten/napon, 
vagy valami különösen jót tesznek a csoportunkért. Zille itt hagyta ne-
künk ezért ezt a szívet és a varázspálcát, Timó pedig a pajzsát és a pa-
lástját! Akit Zillefelelősnek választunk, az a szívet hordhatja, akit pedig 
Timó-felelősnek, az Timó palástját viselheti. Ők segítenek majd nekem, 
ha ki kell békíteni valakiket (tartják a csillagkaput). Ebben a táblázatban 
Ti is láthatjátok majd, hogy ki volt már Timó és Zille-felelős!”

Zárszó: „Most pedig döntsük el, ki lesz ezen a héten Timó-felelős és 
Zille-felelős. Erre biztos Szepi is nagyon kíváncsi, szerencsére most 
már itt marad velünk, megszerette a csoportunkat.”

Kiegészítések,             
megjegyzések

•	 Fiúk és lányok is mindkét attribútumot megkaphatják, mert csak a 
tulajdonságaikkal ruházzuk fel őket, nem a konkrét szereppel. Ezt 
érdemes hangsúlyozni. Jó, ha a felelősök folyamatosan viselik a 
jelzéseket, amire a ruhára rögzíthető szív és a palást alkalmas. 

•	 A felelősök kiválasztásánál különféle pedagógiai szempontok érvé-
nyesülhetnek, ez az óvodapedagógus megítélésére van bízva, de 
fontos, hogy idővel minden gyerek szerephez juthasson!

•	 Napi vagy heti rendszerben is lehet Timó és Zille-felelőst választani 
– a csoport megszokott rendjéhez illeszkedve.
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Vezetéstechni-
kai szempontok,              
magyarázatok

•	 Az ünnepélyes oklevél-átadási ceremónia része a hagyományalko-
tásnak. A ceremónián fontos, hogy elhangozzon a kampánydal.

SZEPI ÖTÖDIK LEVELE:

Kedves gyerekek! Köszönöm a tegnapit! A pajzs gyönyörű és remekül működik. Jól aludtam, csupa 
szépet álmodtam.
Most már igazán biztonságban érzem magam közöttetek. Nagyon bátor és jószívű gyerekek vagy-
tok! Olyanok, akik tudják, hogy az az igazi erő, ha megvédjük azt, akinek szüksége van rá.
Azt is megtanultam, hogy nem kell félni senkitől és semmitől, ha barátok között vagyok. Csak szól-
ni kell, segítséget kérni tőlük. Ti se tartsátok magatokban soha, ha rossz érzések szorongatják a 
szíveteket! Mondjátok el valakinek, akiben megbíztok, mert Zille nem biztos, hogy mindig ott van a 
közelben. Rengeteg helyen van dolguk. Tegnap este tőlem is elbúcsúztak. Már majdnem elaludtam, 
amikor halk kopogást hallottam.
- Hahó Szepi! Alszol már?- hallottam Timó hangját.
- Ti vagytok?- dugtam ki a fejem az űrhajó tetején. 
- Elköszönni jöttünk! Korán reggel indulnunk kell. A tündérek vezetőjétől azt az utasítást kaptuk, 
hogy keressük meg azt a falut, amelyben egy csapat nagyobb gyerek félelemben tart egy kisfiút. – 
magyarázta Zille.- Nagyon nagy szüksége van ránk!
- És én? Velem mi lesz?- kérdeztem rémülten.
- Érted már nem aggódunk. Itt a gyerekek között biztonságban vagy. És ha szükséges, használni 
fogják a szupererejüket, hogy megvédjenek téged. Ez az erő már eddig is ott lapult bennük, de most 
hogy már tudatában vannak, használni is tudják. - mondta Timó, majd elővette ezt a csengőt (Szepi 
előveszi a csengő kelléket).- Ezt itt hagyjuk. Mondd el a gyerekeknek, hogy ezzel a csengővel tud-
nak jelezni, ha valakit bántanak. 
Azzal mindketten felröppentek, intettek nekem, és eltűntek az ablakon át. 
Szerintetek mire gondoltak, amikor azt mondták, hogy ti már megtanultátok használni azt a szupe-
rerőt, ami nekik is van? 
Meg tudjátok ígérni, hogy ezentúl is vigyáztok egymásra és rám is?
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4. A gyakorlattár
A Gyakorlattár célja, hogy az óvodai élet mindennapjaiban megjelenjenek olyan tevékenységek, 
amelyek középpontjában a bántalmazás megelőzése áll. A szakemberek tudatos tervező munkáját 
kívánjuk segíteni abban, hogy a NyugiOvi Program üzeneteit és témáit (6 db) tovább tudják mélyíte-
ni, vagy meg tudják ismételni különböző játékokkal, énekekkel, mesékkel. 

Kapcsolatteremtő, ismerkedő             
játékok

Ezek a játékok játszhatók, amikor ismeretlenek egymásnak a          
gyermekek vagy több ismeretlen gyermek érkezik a csoportba, 
esetleg oktatási év elején ismerkedés, kapcsolatteremtés céljából.

Közösségfejlesztő játékok

Ezeknél a játékoknál a játszó gyermekek már ismerik egymást, 
különféle formában párokba, csoportokba kerülnek olyan társak-
kal, akiket máskor esetleg nem választanának. Közös élményeket           
szereznek.

Érzelmi intelligenciát és empátiát 
fejlesztő játékok Játékok a saját és mások érzelmeinek felismerésére, kezelésére.

Együttműködést fejlesztő játékok 
(Konfliktuskezelésre való nevelés)

Ezekben a játékokban együttes gondolkodás, cselekvés során érik 
el a gyermekek a kitűzött célt.

Énerősítő, önbizalom fejlesztő 
játékok, asszertivitást fejlesztő 
játékok

A játékokon keresztül az önbizalom növelése és az énerősítés             
fejlesztése a cél. Az asszertív magatartás kialakításában és                                                       
elsajátításában is segítenek a játékok.

Érzelem szabályozást fejlesztő, 
feszültségoldó játékok; Segítség-
nyújtásra-kérésre való nevelés

Az érzelem szabályozás kialakításában segítenek a játékok.

A játékok által segítségnyújtásra és kérésre való nevelés is                
megvalósul.

A hat témához két-két népszerű projekt-témát társítottunk (pl. Óvodás lettem!/Újra az óvodában, 
Karácsonyra készülünk, Évszakok, Ellentétek, Várak és királyok, Foglalkozások), és ezeken belül 
gyűjtöttünk példákat a különböző óvodai tevékenységi formákra: mese, ének-zene, rajz-kézimunka, 
anyanyelvi-, mozgásos- és drámajátékok, társasjátékok. Az elektronikusan elérhető segédanyagok 
között szereplő Gyakorlattárban részletesen bemutatunk 48 db játékot, tevékenységet, kitérve ezek 
kapcsolódási pontjára a NyugiOvi koncepciójához. A Rajz, mintázás, kézimunka; Az anyanyelvi já-
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tékok; Mozgásos játékok, és a Drámajátékok tevékenységeihez dolgoztunk ki leírásokat. A leírások 
összhangban vannak az óvodapedagógia módszertanával, de nem helyettesíthetik a tudatos és 
átgondolt tervezési, szervezési, és előkészítési folyamatokat. Minden játék és tevékenység meg-
valósításánál a módszertani elvárásoknak megfelelően kell eljárnia a gyermekcsoportban dolgozó 
szakembereknek.
A Gyakorlattár megalkotásakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- népszerű (projekt) témákból indultunk ki, amelyek nagy valószínűséggel minden óvodai             
csoport életében megjelennek,

- ismert és kevésbé ismert játékok, énekek, és tevékenységek is szerepeljenek a                           
gyakorlattárban,

- kreativitással tovább gondolható, tovább fejleszthető, alakítható játékok a csoport igényeinek 
megfelelően,

- a differenciálás megvalósítható legyen minden tevékenység és játék esetében,
- a leírások kidolgozása támogassa a szakemberek tervező munkáját.

Céljainkat tekintve, a projektmódszer alkalmazásának lehetőségét helyeztük előtérbe, mert kiemelt 
szerepet kap közös célért történő tevékenykedés, a közös élmények. A tevékenységek, a játékok, a 
közös alkotások egymást kiegészítve, megerősítve valósulnak meg.

Természetesen az óvodapedagógus bővítheti, vagy tovább fejlesztheti a témákat, tevékenységeket, 
játékokat. Egy-egy projekt megtervezéséhez, kidolgozásához, megvalósításához számos módon 
felhasználható a Gyakorlattár. Életszerűnek és elképzelhetőnek tartjuk, hogy más témákhoz is jól 
kapcsolódhatnak a megnevezett tevékenységek, játékok. Úgy gondoljuk, hogyha a szakemberek 
hasonló vagy más témájú projektet valósítanak meg, akkor is választható egy vagy több olyan játék, 
tevékenység, amelynek tartalma kapcsolódik a bántalmazás megelőzéséhez.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a játékokat és tevékenységeket önmagukban egy-egy szabad já-
téktevékenység ideje alatt is kezdeményezni lehet.

A továbbiakban minden tematikus egységhez kapcsolódóan két ábrán szemléltetjük a projekt témá-
kat, és az ehhez kapcsolódó játékokat és tevékenységeket.
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Kapcsolatteremtő,
 ismerkedő játékok 

A.1

Bartos Erika: 
Bogyó és Babóca 

az óvodában

Ki van a lepedő 
alatt?

Óvodás 
lettem!...Újra 
az óvodában

Lánc, lánc, 
eszterláncSzia, Fussunk!

Papír lufi  
díszítéseGurul a labda
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Kapcsolatteremtő, 
ismerkedő játékok 

A.2

Ukrán népmese: 
A kesztyű

Kipp-Kopp 
kopogok. 

találd ki, hogy ki 
vagyok!

Hol lakunk?...
Itt lakunk

Járom az új 
váramat!

Fusson haza az, 
akinek...

A mi 
városunk/
falunk…

(Házdíszítés)

Kastély Kata/
Barlang Péter
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Közösségfejlesztő 
játékok 

B.1.

Mentovics Éva:
Mióta van csillag 
a karácsonyfák 

csúcsán?

Őrangyal

Karácsonyra 
készülünk 

Csön-csön 
gyűrűAkadálypálya

Sütemény 
készítése 
ajándékba

Mi lennél,ha 
karácsony 

lennél
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Közösségfejlesztő 
játékok 

B.2.

Népmese: 
Aranytulipán

Esőerdő 
hangjai

Kirándulni 
volna jó!

Kőketánc, 
kőketáncZivatar

Mit tegyünk a 
hátizsákba?

Milyen az idő 
benned?
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Érzelmi 
intelligenciát és 

empátiát fejlesztő 
játékok 

C.1.

Móra Ferenc: 
Didergő király

Játék az 
érzelmekkel

Évszakok

Koszorú, 
koszorúSzobros játék

Évszak fa 
készítése

Fújd ki a jót!/Fújd 
ki a rosszat!
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Érzelmi 
intelligenciát és 

empátiát fejlesztő 
játékok

C.2.

Népmese: 
A szomorú 

király-
kisasszony

Filcfej

Egészséges 
életmód

Gólya, 
gólya giliceVarázssarok

Két arcú baba 
készítése

Sajnos-
szerencsére
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Együttműködést 
fejlesztő játékok 

(Konfl iktuskezelésre 
való nevelés)

D.1.

Lázár Ervin: 
A kék meg 

a sárga

Mutasd az 
ellentétjét!

Ellentétek

Hold-hold 
fényes láncMeteortámadás

Színkeveré 
kézfogással

Mondd az 
ellentétjét!
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Együttműködést 
fejlesztő játékok 

(Konfl iktuskezelésre 
való nevelés)

D.2.

Grimm-mese: 
A brémai 

muzsikusok

Adj király 
katonát!

Nemzeti ünnep - 
Március 15

Itthon vagy-e 
hidas mester?Csapatjáték

Tenyér-
nyomatból 

csoport kokárda 
készítése

Huszármese
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Énerősítő, 
önbizalom fejlesztő 

játékok, asszertivitást 
fejlesztő játékok

E.1.

Népmese: 
Király kis MiklósTükörjáték

Várak és 
királyok

Hej vára váraVár, Híd, Fal

Vár építése 
homokból vagy 

dobozokból vagy 
gurigából

Bátor Kata 
hercegnő, aki 

soha nem fél…/
Vidám Péter, aki 

mindenkit 
jókedvre derít!
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Énerősítő, 
önbizalom fejlesztő 

játékok, asszertivitást 
fejlesztő játékok

E.2.

A kiskakas 
gyémánt 

félkrajcárja
Varázsbolt

Mesék földjén

Cifra palotaVarázsszőnyeg

Csoda fa Ki lennél a 
mesében?
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Érzelem 
szabályozást 

fejlesztő, feszültség-
oldó játékok; 

Segítségnyújtásra- 
kérésre való 

nevelés 
F.1.

Angol népmese: 
A három 

kismalac és a 
farkas

Egészítsd ki

Mi leszek, ha 
nagy leszek? 

(Foglalkozások)

Gyertek haza 
ludaimSorverseny

Mese illusztráció 
(Ház díszítése)Baj van!
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Érzelem 
szabályozást 

fejlesztő, feszültség-
oldó játékok; 

Segítségnyújtásra- 
kérésre való 

nevelés 
F.2.

Julia Donaldson: 
A legcsinosabb 

óriás

Állatóvoda 
(kiskutya –
kismacska 

játék)

Gyermeknap 

Mély kútba 
tekintékAkadálypálya

Érzelem óra 
készítése 

Segítség,……!/
Segítek neked 

mert,….



110

5. Eljárásrend óvodai bántalmazás eseteinek kezelésére
 5.1. A beavatkozás két szintje
A prevenciós program csak akkor lehet hatékony, ha az intézmény következetesen betartja a gyer-
mekek felé közvetített normát, jelen esetben azt, hogy a bullying nem megengedett. Az intervenciós 
módszerek beépítése a programba biztosítja azt, hogy az óvoda a felismert eseteket megfelelően 
tudja kezelni. Az adekvát beavatkozás lépéseit egyrészt egyéni szinten is kell definiálni, másrészt 
intézményi szinten is elő kell írni az eljárásrendet, és meg kell nevezni a végrehajtásért felelős sze-
mélyeket – akik jelen esetben az óvodapedagógusok ill. a NyugiOvi mentorok. 

Az eljárásrend kétszintű, az eset súlyosságának függvényében: 
•	 Az első szint az óvodai csoportban, az óvodapedagógus intervenciós lehetőségeit mutatja 

be. Javaslatunk egy resztoratív technika alkalmazása: a reaktív kör lényegében strukturáltabb 
beszélgetés a csoportszabályok – különös tekintettel a „Nem bántjuk egymást” szabály – meg-
szegése esetén. A megbeszélés célja az, hogy az érintettek kifejezzék az esettel kapcsolatos 
érzelmeiket, gondolataikat, szükségleteiket, a probléma megoldását és a jövőbeni tennivaló-
kat illetően megegyezésre jussanak. Fontos célja továbbá, hogy kiengeszteljék és kárpótolják 
az áldozato(ka)t. 

•	 A második szint az első szint lehetőségeit kimerítő, súlyosabb bántalmazási esetekre vonat-
kozó, mentorok által vezetett esetkezelés rendjét mutatja be. Lépései: intervenciós terv kidol-
gozása a jelzés alapján, (szükség esetén szülők meghívása a beszélgetésre), beszélgetés a 
bántalmazás áldozatával és/vagy annak szüleivel, beszélgetés a bántalmazó gyerek(ek)kel 
és/vagy annak szüleivel, áldozat utánkövetése, bántalmazó(k) utánkövetése, dokumentáció 
elkészítése.

Jelen kézikönyvben csak az első szintű beavatkozást, a reaktív kört ismertetjük részletesen, a má-
sodik szintről a mentoroknak szánt elektronikus segédanyagok között találhatunk bő leírást. 
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 5.2. A resztoratív technikákról
A reaktív kör egy resztoratív technika. Resztoratívnak, azaz helyreállítónak nevezünk minden olyan 
eljárást, melynek során az adott sérelemben érintett minden résztvevő összeül, annak érdekében, 
hogy rendbe hozzák a tett elkövetése által okozott sérelmeket és közösen kitalálják, miként lehetne 
a továbbiakban ezeket megelőzni. A résztvevők egy óvodai csoport esetében azt az adott óvodai 
csoportot jelentik, ahol bántalmazás történt. Érintettek lehetnek tehát a csoportba járó gyerekek, 
továbbá a csoporttal foglalkozó felnőttek: óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek. 

A resztoratív eljárások csoportban történő alkalmazásának előnye, hogy a csoport egy olyan bizton-
ságos tér lelki és fizikai értelemben egyaránt, ahol a feltételek adottak az eljárásrend kivitelezésé-
hez. További előnye, hogy a csoport minden egyes tagja részt vesz az eljárás folyamatában. Min-
denkinek lehetősége van kifejezni a megtörtént esettel kapcsolatos érzéseit, vágyait, elképzeléseit, 
javaslatait, így a megoldási, helyreállítási folyamat aktív részesévé válik a csoport valamennyi tagja. 
Ebből következik, hogy a csoporttagok megélhetik én-hatékonyságukat, kompetenciaérzetüket, a 
csoportos módszer pedig elmélyíti a közösséghez tartozás érzését. Az óvodapedagógus a beavat-
kozás révén megakadályozza a bántalmazás jövőbeni megismétlődését, amennyiben

•	 a csoportnormát hangsúlyozza, így alakíthatja a csoportba járó gyerekek elképzeléseit, szi-
tuatív vélekedését és viselkedését,

•	 feleleveníti a NyugiOvi foglalkozások során megismert csoportszabályokat, mely el-
mélyíti, tudatosítja a gyerekekben ezeket. 

 A reaktív kör lényegében strukturáltabb beszélgetés a csoportszabályok – különös tekintettel a 
„nem bántjuk egymást” szabály – megszegése esetén. A megbeszélés célja az, hogy az érintettek 
kifejezzék az esettel kapcsolatos érzelmeiket, gondolataikat, szükségleteiket, a probléma megoldá-
sát és a jövőbeni tennivalókat illetően megegyezésre jussanak. Fontos célja továbbá, hogy kien-
geszteljék és kárpótolják a bántalmazottat/bántalmazottakat.
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A reaktív kör alkalmazása és megvalósítása során törekedni kell az állandóságra. Ennek célja ket-
tős: egyrészt megkönnyíti az eljárás alkalmazását, másfelől a gyerekek számára biztonságos kere-
teket, valamint állandó megoldási stratégiákat mutat, így idővel adaptív megoldási móddá, rituálévá 
válik az eljárás. További hozadéka, hogy az egységes elvárásoktól, közös normarendszertől rögzül 
a helyes viselkedésforma.

 5.3. A reaktív kör menete
A NyugiOvi Program során a gyermekek és a felnőttek egyaránt megismerkedtek a bántalmazás 
különböző formáival, azok negatív hatásaival, a jóvátétel jelentőségével, valamint azzal is, hogyan 
kerülhetik el, állíthatják le a bántalmazást, illetve hogyan jelezhetnek, ha mégis ilyet tapasztalnak. A 
reaktív kör során erre a közös tudásra alapozunk.

1. Bántalmazás jelzése: Amennyiben egy gyerek észreveszi, hogy egy társát valaki bántja, vagy 
ő maga bántalmazás elszenvedője, és felnőtt segítségére van szükség, a NyugiOvi foglalko-
zások során megtanult módon jeleznek, vagyis megnyomják az erre a célra elhelyezett csen-
gőt Szepi űrhajója közelében (a csoportszobában).  

 Amennyiben egy gyerek nem a megtanult módon szól, ezt természetesen ugyanúgy figyelem-
be vesszük, de hangsúlyozzuk a csengővel történő jelzés fontosságát, és segítünk felidézni 
ennek módját, vagy közösen odamegyünk vele a csengőhöz. 

2. A bántalmazás előfordulását jelző csengetést követően az óvodapedagógus az egész napi-
rendet megszakítja, csoportos beszélgetésre hívja az óvodásokat a meseszőnyegre, vagy egy 
olyan helyre a csoportszobán belül, ahol mindannyian elférnek, úgy, hogy körben tudnak ülni, 
látják és hallják egymást. Az elhelyezkedésnek fontos szerepe van: mindenki egyformán fon-
tos, ezért mindenkinek láthatónak és hallhatónak kell lennie. Jó, ha a NyugiOvi foglalkozások 
során készült Csillagkapu térben is kapcsolódik a beszélgetés helyszínéhez. 

3. Miután valamennyi gyerek helyet foglalt, az óvodapedagógus megkérdezi őket, tudják-e, hogy 
miért ülnek az adott körben, majd ennek a kérdésnek mentén közösen bontják ki a megtör-
tént bántalmazásról alkotott elképezéseiket. Az óvónő kíváncsi arra, hogy a gyerekek hogyan 
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élték meg az eseményt, akkor is, ha elszenvedői, nézői vagy az elkövetői voltak. Kíváncsi a 
szubjektív színezetekre is, kérdésekkel koordinálja a közös beszélgetést, a gyerekekkel mon-
datja ki az adott helyzetre vonatkozó konkrétumokat, problémákat. 

 Kérdések, melyek segítik a beszélgetést:
•	 Milyen sérelem történt? 
•	 Mi volt benne a Te részed? 
•	 Te mit láttál? 
•	 Milyen érzés volt ez Neked? 
•	 Te máshogy láttad? Hogyan?
•	 Ki látta még máshogy? 
•	 Ti mit láttatok? 
•	 Mit tanultunk erről Zillétől és Timótól? Valaki el tudná mondani, mit tanultunk erről? 

4. Miután körvonalazódott, hogy mi történt, hogyan történt a bántalmazás, az óvodapedagógus 
összefoglalja a történteket. Emlékezteti a gyerekeket a csoportszabályokra és együtt átbeszé-
lik, hogy milyen csoportszabály(ok) megszegése történt. Fontos, hogy az óvónő az elutasítás 
komoly hangvételével hangsúlyozza, hogy az adott csoportszabály megszegése és ennek 
részeként a megtörtént konkrét bántalmazó viselkedésforma (pl. csúfolás, kiközösítés, 
verés…) elítélendő.

 Ezt követően az óvodapedagógus néhány dramatikus elemet is alkalmazhat, melybe bevon-
hatja a NyugiOvi szereplőket (Szepit, Zillét és Timót) vagy az aktuális Zille-, és Timó-felelő-
söket. Eljátszathatják a kiinduló helyzetet, illetve azt is, hogyan tudnák máshogy, pozitívan 
befejezni az eseményt, úgy, hogy elkerüljék a bántalmazást. Ezzel a csoporttagokat korrektív 
emocionális élményhez juttatja, amely enyhíti a megélt feszültséget.  

 A gyerekekkel közösen gyűjtik a pozitív kimenetelre vonatkozó megoldásokat, jóvátételi mó-
dokat. A reaktív kör ezen fázisában az alábbi kérdések segíthetik a beszélgetést: 

•	 Mi lett volna a megoldás, hogy senki ne legyen szomorú? 
•	 Mi lett volna a helyes viselkedés? 
•	 Mire van szükség, mit kell tennünk, hogy a dolgokat rendbe hozzuk?
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•	  Mitől éreznéd jobban magad? 
•	 Szepinek hogyan segítettünk ilyenkor? Szepi mitől érezte jobban magát?

 A kör ezen fázisának lezárásaként az óvodapedagógus összefoglalja a lehetséges megoldá-
sokat, illetve a tanulságokat.  

5. Az utolsó lépés minden esetben az áldozat megkövetése, kiengesztelése, az okozott kár jó-
vátétele, valamint az áldozat és az egész csoport biztonsága érdekében annak előrevetítése, 
hogy a megtörtént eset többet nem fordulhat elő. Az áldozat megkövetése, kiengesztelése 
történhet verbálisan (bocsánatkérés, együttérzés kifejezése), illetve nonverbálisan is (simoga-
tás, ölelés), a jóvátétel pedig lehet közös játék, másik valamilyen előnyhöz juttatása, segítség 
felajánlása stb.. 

 A kapcsolat helyreállításának helyszíne és kelléke a Csillagkapu, melyet az aktuális Zille és 
Timó-felelős tart. Az áldozat és a bántalmazó gyerek kezet foghat a Csillagkapu alatt, átvo-
nulhatnak alatta kézen fogva, megölelhetik egymást, békülős mondókát mondhatnak stb. Ezt 
követően a csoport többi tagja szintén tehet kedves gesztust az áldozat irányába, és elmond-
hatja az ismert Csillagkapu versikét.

6. Ha az esetnek különös hangsúlyt kívánunk adni, például mert ismétlődik, az eljárás végén a 
megállapodást arról, hogy a jövőben miként fognak viselkedni az érintettek egymással, írásba 
kell foglalni, amelyet a gyerekek jeleikkel, kéz vagy ujjlenyomatukkal hitelesíthetnek, „aláírhat-
nak”.

 A reaktív kört a NyugiOvi Program során megismert „Ötujjas szabály” közös elismétlésével 
zárhatjuk a csoportszabályok tudatosítása, fennmaradása érdekében.   

7. A reaktív kör rituális elemei megkönnyítik a beavatkozás elsajátítását, hiszen a gyerekek 
számára kereteket, támpontot nyújtanak. A rituális elemeken keresztül az óvodás korosztály 
könnyebben megszokja az új helyzeteket, a szokás-szabályok elsajátításán keresztül fejlődik 
szabálytudatuk. Fontos azonban, hogy a jóvátétel nem egy önként vállalt büntetés, nem lehet 
öncélú és nem is válhat szimplán rituálévá. A jóvátétel során a gyermeknek minden esetben 
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éreznie kell, segíti az áldozatot azzal, hogy jóváteszi a kárt, amit okozott. Azokat a gyerekeket, 
akik nehezebben empatizálnak, az óvodapedagógus a helyes motiváció kialakításával segít-
heti.

8. A reaktív kör átlagosan 15-20 percet vesz igénybe, az óvodapedagógus helyzetmegítélése 
alapján ez az időtartam változtatható.

Zárszó
Bízunk benne, hogy az óvodáskori bántalmazás megelőzésének érdekében Kézikönyvünk hatéko-
nyan tudja támogatni az óvodapedagógusokat tervezési és megvalósítási munkájukban, és emellett 
új játékok és tevékenységek megalkotását, új technikák kipróbálását is inspirálni fogja.



Európai Szociális
Alap


