1.

Egyedül nem megy

Életünkhöz, fejlődésünkhöz, boldogulásunkhoz társakra van szükségünk. Társak
nélkül létezni sem tudnánk. Ezért gondolkodjunk el közösen azon, mi könnyítheti
meg az együttélést másokkal!
Hogyan bánjunk társainkkal, hogy kapcsolataink sikeresek legyenek, jól működjenek? Ebben is támogatni fog téged ez a tantárgy.
Hasonló kérdések megbeszélése csak bizalmas körben, párokban vagy kisebb létszámú csoportokban lehetséges. Amikor tanórákon párokat, csoportokat alkotunk,
vannak, akik könnyen egymásra találnak, és azonnal tudnak kapcsolódni egymáshoz. De lesznek olyanok is, akiknek
ez nehezebben megy, ezért segítenünk
kell nekik. Ha megtanulunk odafigyelni egymásra, mindenkinek egyre könynyebben fog menni a közös munka.
Azt, hogy hogyan viszonyulunk a
másik emberhez, nemcsak szavakkal,
hanem testbeszéddel is kifejezhetjük.
Ha együtt megyünk az iskolába, sokat
elárul a hangulatunkról, hogy ránézünk-e a társunkra. Ha karba fonjuk a
kezünket, az az elzárkózás jele, ha nem
nézünk a másik szemébe, a bizalmatlanságé.
Az emberek sok mindenben nagyon
különböznek egymástól, sok mindenben pedig hasonlóak. Bőrünk színe,
nemünk, életkorunk, vallásunk, öltözködésünk, viselkedésünk, értékeink, anyagi helyzetünk, testmagasságunk, súlyunk… és még sorolhatnánk, vagy eltérnek
egymástól, vagy hasonlóak. Amikor észrevesszük ezeket a különbségeket, észlelésünket hajlamosak vagyunk ítéletekké formálni. Rögtön véleményt is alkotunk
arról, amit látunk, hallunk, érzünk: jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek gondoljuk.
A hozzánk hasonló emberek tulajdonságait kedvezőbbnek ítéljük, a tőlünk
különbözőekét pedig negatívabbnak látjuk. Ezt hívjuk előítéletnek. Nagyon fontos, hogy óvakodjunk ezektől az előítéletektől!
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Gondold át:
1. Milyen kellemes élményeid voltak az elmúlt napokban?
2. Mi az, amit nagyon szeretsz csinálni? Mi az, amiben
sikeres vagy?
3. Miben szeretnél fejlődni?
4. Milyen segítségre volna szükséged?

❞

Fekete István egyik novellájában a kisfiút először idegesíti, hogy valaki más
is be mer hatolni az ő birodalmába. A tölgyfa című novellát megtalálod a
tankönyv olvasmányai közt.

Már sok mindent megtudtatok a párotokról. Most a kérdések segítségével mutassátok be őt a többieknek. Figyeljetek arra, hogy jó érzéseket
okozzatok neki, amikor beszéltek róla! (Ahol hárman voltatok, ott is mindig
a másikat mutassátok be!)
1. Mit szeret csinálni és miben sikeres a párod?
2. Mi fontos neki, miben szeretne fejlődni?
Amikor már mindenkit megismertetek:
3. Keressétek meg, mi a közös a csoportotokban!
4. Válasszatok csoportnevet és jelmondatot!

Árulkodó jelek magadról? Írd be a „személyiségteszt” kulcsszót
a http://neon.hu weboldal keresőjébe!

www
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A legszorosabb kapcsolatok:
a család

2.

▼ Miről mesélnek ezek
a fényképek?

Nézzétek meg a fenti képeket!
1. Adjatok címet a fényképeknek!
2. Beszéljétek meg, ki kicsoda a képen, milyen kapcsolatban vannak egymással a család tagjai!

Alakítsátok át családdá a kis csoportotokat!
1. Osszátok ki egymás között a családtagok szerepét!
2. Adjatok a családnak közös vezetéknevet, majd külön-külön keresztneveket!
3. Meséljétek el a többieknek, miért ezt a nevet választottátok!
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4. A „családokban” (csoportonként) találjátok ki a család történetét:
• hogyan ismerkedtek meg a szülők,
• miért egymást választották,
• milyen településen éltek, milyen házban,
• kinek mi a foglalkozása,
• a családtagok mivel töltik szívesen az idejüket!
5. Játsszatok el egy családi beszélgetést:
• kivel barátkoznak a gyerekek,
• kik a szülők barátai,
• kikkel szorosabb vagy lazább a baráti kapcsolat,
• hogyan jöttek létre ezek a baráti kapcsolatok,
• hogyan ápolják ezeket a baráti kapcsolatokat!

1. Neked melyek a legfontosabb tárgyaid, amelyekhez ragaszkodsz?
2. Milyen tantárgy, szellemi munka köt le legjobban, milyen eredményedre
vagy a legbüszkébb?
3. Kiknek a véleményére adsz a leginkább?
4. Kik a példaképeid?
Bálint Ágnes regényében egy jókedvű családdal ismerkedhetünk meg. A Szeleburdi család részletét megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!

❞

• Találsz olyan idézetet, amely illik rád és családodra?
•
•
•
•

www

http://www.citatum.hu/kategoria/Csalad
Milyen gyereknek lenni a ’80-as években egy szeleburdi családban?
https://www.youtube.com/watch?v=eAle8na2EcM
Vagy gyereknek lenni különös kalandokat megélt, kissé ügyefogyott
családban? Vakáción a Mézga család 13 epizódon keresztül!
https://www.youtube.com/
Ha van kistesód, kattints ide: http://tizdolog.hu/2014/02/04/10-mondat-amit-minden-nagyobb-testver-ismer/ Ismerős?
Ha van nagytesód, kattints ide: http://tizdolog.hu/2014/02/04/10-mondat-amit-minden-kisebb-testver-ismer/ Ismerős?
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