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Karaktererősségek új módon 
A TÁRSAS INTELLIGENCIA

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a társas intelligencia erősségének új módokon 
való használatához

1.  Kérd meg nagyszüleidet, hogy meséljék el életük azon 
történetét, amikor váratlanul tapasztalták azt meg, hogy 
valaki nagyon megértő volt velük. Meséld tovább az 
osztálytársaidnak is! 

2.  Készítsétek el közösen az iskolai és/vagy az otthoni 
együttműködést támogató szabályokat plakát formájá-
ban! (Pl. Mindig előre köszönünk a felnőtteknek stb.)

3.  Beszélgessetek az érzelmekről és ismerj meg minél több 
érzelemkifejező szót! Használd ezeket bátran!

4.  Készítsd el a tenyérlenyomatodat (festékre, ecsetre, 
papírra és ollóra lesz hozzá szükséged) és írj vagy rajzolj 
bele valami bátorítót. Ha látod, hogy valaki szomorú, 
add oda neki, hogy megvigasztalódjon. Amit még meg-
tehetsz, ha egy társad szomorú: tedd a vállára a kezedet, 
öleld meg, azaz fejezd ki felé, hogy együtt érzel vele, 
számíthat rád.

5.  Rajzold le, kikre számíthatsz, amikor nehéz a lelked (pl. 
amikor a szüleid veszekednek, amikor büntetést kapsz, 
csalódsz valakiben). Rajzolj le egy családtagot, egy bará-
tot és valaki mást is!

6.  Először figyeld meg az egyik ujjbegyedet és rajta a baráz-
dákat! Tudtad, hogy mindenkinek egyedi ujjlenyomata 
van? Majd rajzold le vagy festékbe mártva készíts egy 

nyomdaképet az ujjbegyedről! Írd rá a nevedet a lapra! Ezt 
követően a családtagok / osztálytársak cseréljék ki egymás 
között az ujjlenyomatos papírokat. Akinek az ujjlenyomata 
hozzád került, annak gyűjtsd össze azon tulajdonságait, 
amelyeket különlegesnek / fontosnak / szerethetőnek 
tartasz benne. Rajzold vagy írd le és add vissza a lapot a 
tulajdonosának! Olvassátok el, beszélgessetek róla!

7.  Válogassatok (otthon) olyan képeket újságokból, ame-
lyekkel az elismeréseteket, buzdításotokat tudnátok kife-
jezni! Vágjátok ki és adjátok oda annak az osztálytársa-
toknak, családtagotoknak, aki valami szép, helyes dolgot 
vitt véghez (pl. ügyesen felelt környezetismeret órán).

8.  Írjatok egy-egy papírlapra olyan befejezetlen mondato-
kat, mint pl. „annak örülök…, attól tartok…, attól fé-
lek…, arra vágyom…, az aggaszt…, az bosszant…”. Majd 
dobjátok be őket egy kalapba. Rázzátok össze, húzzatok 
belőle és egészítsétek ki a mondatokat!

9.  Gyakorold a türelmet, amikor az iskolatársak egyszerre 
szeretnének bemenni / kimenni egy ajtón. Ugyanígy, 
amikor a szüleiddel mentek valahova, egy-egy ajtónál 
figyeld meg az embereket és engedd előre a lányokat, az 
időseket.

10.  Ha valaki leejt, elhagy valamit, netán cipekedik, 
segíts neki! Vedd fel, segíts megtalálni, segíts terheket 
elvenni tőle.

 



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!


