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Karaktererősségek új módon 
AZ ŐSZINTESÉG ERŐSSÉGE

PRÓBÁLD KI!
Ötletek az őszinteség erősségének új módokon való 
használatához
1.  Készíts el egy becsületesség dobozt vagy más néven be-

csületkasszát és találd ki a társaiddal vagy a családoddal 
közösen, hogyan fogjátok használni! 

2.  Kérd meg nagyszüleidet, hogy meséljék el életük azon 
történetét, amikor nagyon nehéz volt őszintének lenni-
ük, de mégiscsak megérte! 

3.  Próbáld ki, hogy 2 napig csakis és csakis a színtiszta 
igazat mondod, bármit is kérdeznek tőled!

4.  Ismerd meg A pásztorfiú, aki farkast kiáltott című mesét 
és készíts hozzá egy rajzot!

5.  Gyűjtsd össze egy vagy két esti meséből, hogy a külön-
böző szereplők hogyan mondanak igazat!

6.  Képzeld el, osztálytársad zsúrpartit szervez, amelyre 
meghív téged is. Hogyan tudod megmondani őszintén 
és kedvesen, hogy a sütemények szerinted nem sikerül-
tek túl jól? Meséld el társaidnak az ötleteidet!

7.  Emlékezz vissza az óvodára, hogy melyik pajtás mi kap-
csán mondott igazat az óvodapedagógusnak vagy neked!

8.  Képzeld el, hogy az iskolában oltást kaptok. A szuri 
neked nagyon fáj, de a többiek azt állítják, hogy meg se 
kottyant nekik. Hogyan tudod bevallani, hogy neked 
fájt, anélkül, hogy kinevetnének? Meséld el társaidnak az 
ötleteidet!

9.  Gyűjtsd össze azon reklámokat, amikor véleményed 
szerint igazat mondva próbálnak eladni valamit a gyere-
keknek!

10.  Képzeld el, hogy az iskola mellett óriás csúszdapark 
nyílik, ahol az iskola tanulói minden nap egy alkalom-
mal ingyen csúszdázhatnak egyet azért, hogy minden-
kinek a lehetőség a napi egyszeri csúszdahasználatra 
meglegyen. Véleményed szerint hogyan lehetne elérni, 
hogy mindenki becsületesen használja a csúszdát?



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!


