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Karaktererősségek új módon 
A BÖLCSESSÉG

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a bölcsesség erősségének új módokon való  
használatához
1. Rajzold meg a bölcs királyt és a családját! 
2.  Ha valaki megbánt, megsért, akkor próbáld fontolóra 

venni, vajon miért tehette azt, amit. Mi bánthatja, mi 
fájhat neki (is)? 

3.  Készíts el egy hajóskapitány sapkát! A hajóskapitánynak 
előrelátónak kell lennie, a magas árbócról távcsövével 
belátja a közeli és távoli vizeket, így időben fel tud ké-
szülni, ha ellenség támadná meg a legénységet. Ugyanígy 
hamarabb észreveszi a közelgő partot, a sziget szépségét 
is. Te milyen kapitány lennél?

4.  Ha lehetne az időben visszafelé utazni, talán kijavíthat-
nánk a hibáinkat, talán örömet varázsolhatnánk mások 
arcára, akik most szomorúak. Építs meg egy ilyen időu-
tazó járművet például legoból!

5.  Figyeld meg szüleid, családtagjaid mi mindenre szeret-
nének megtanítani (például ne nyúlj a tűzhelyhez stb.)! 

6.  Készíts bölcsességfát családtagjaiddal vagy  
osztálytársaiddal! 

7.  Kérd megszüleidet, hogy írjanak neked egy levelet, 
amiben gyűjtsék össze rólad, hogy mi mindenben vagy 
előrelátó, figyelmes! 

8.  Kérd meg szüleidet és/vagy tanáraidat, hogy képzeljék 
el, milyen lennél 2-5 év múlva! Milyen erősségeket, 
pozitív tulajdonságokat látnak benned? Írják meg egy 
levélben! Őrizzétek meg ezt jól és 2-5 év múlva vegyétek 
elő, olvassátok el. Vajon jól látták a jövődet?

9.  Mi lenne, ha lenne egy olyan kapszula, amit, ha beka-
punk, akkor olyan emberré válunk, aki szinte mindenre 
tudja a helyes választ? Játsszad el társaiddal!

10.  Gyűjts dalokat és meséket, amikben a bölcsességed 
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!


