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Karaktererősségek új módon 
A TANULÁS SZERETETE

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a tanulás szeretete erősségének új módokon  
való használatához
1.  Ha meg kell tanulnod valamit valamelyik órára, gyako-

rold úgy, hogy hangos felmondás közben egy kislabdát 
dobsz egy társadnak vagy a falnak. Különösen verstanu-
lásnál hasznos gyakorlat.

2.  Írd össze vagy rajzold le a 3 legfontosabb célodat a közel-
jövőben. Miben kell fejlődnöd ahhoz, hogy sikeresen 
célba érhess?

3.  A hobbiddal kapcsolatban tanulj meg valami újat és írj 
róla 2-3 sort vagy egy levelet, amit akár el is küldhetsz a 
tanítónak.

4.  Ismerkedj másokkal, akiknek hasonló az érdeklődési 
körül, és később is tartsátok a kapcsolatot.

5. Rajzolj olyan dolgokról, amik nagyon érdekelnek téged!
6.  Fedezd fel a művészetek világát! Tanulj egy hangszeren 

játszani, vagy menj el táncolni, vagy egy színjátszó kör-
be, stb. Fejleszd a tudásod az önkifejezés terén!

7.  A téged érdeklő témakörben beszélgess valakivel 
(például tanító, osztálytárs, rokon) a legújabb hírekről, 
fejleményekről.

8.  Ha valamilyen kihívással találkozol, keresd meg benne, 
hogy mit tanulhatsz belőle! Írd vagy rajzold is le magadnak!

9.  Utazás közben figyeld meg az új, szokatlan dolgokat és 
tudj meg róluk minél többet!

10.  Alkoss valamit falevelekből, gallyakból, gesztenyéből, 
amit eddig még sosem csináltál!

11.  Figyeld meg a környezetedben (például tanítónénin/
tanítóbácsin, testvéren, szülőkön, barátokon), hogy 
mennyire szeretnek tanulni! 

12.  Végezz otthon, a családod, barátaid, ismerőseid, vagy 
akár nagyra tartott tanáraid, edzőid körében egy 
kis felmérést! Kérdezz ki egy nálad idősebb, tapasz-
talt ismerőst, akinek adsz a szavára, és már jelentős 
eredményeket ért el az életben, az iskolai és tanulási 
élményeiről, felismeréseiről. Kérdezd meg tőle: milyen 
tanuló volt az iskolában? Melyek voltak a kedvenc tár-
gyai? Miért? Melyek voltak azok a területek, amelyben 
gyengébben teljesített? Mit köszönhet az iskolának? 

13.  Gyűjts dalokat és meséket, amikben a tanulás szeretetét 
éred tetten!



Fontos! A program minden írott és szóbeli anyaga jogvédett! Az ebben a dokumen-
tumban található anyagnak a felhasználása a foglalkozásokon kívüli más nyilvános 

eseményeken vagy továbbadása harmadik félnek kizárólag  
a Jobb Veled a Világ Alapítvány előzetes engedélyével lehetséges!


