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Erősségek Bajnokai - 14. foglalkozás
A TÁRSAS INTELLIGENCIA ERŐSSÉGE

A FOGLALKOZÁS CÉLJA: Megérteni a társas intelli-
gencia erősségét, felfedezni helyét, szerepét a játék során, 
a mesékben és a minket körülvevő világban, továbbá 
építeni annak pozitív hatásaira.   

Tipp: Érdemes egy rövid, pár perces relaxációval kez-
deni, például Bagdy Emőke villámrelaxációs gyakorlatai 
közül válogatva, amelyeket a Boldogságóra kézikönyvek-
ben találsz.

1. HANGOLÓDJUNK RÁ!

Közös bennünk
A pedagógus a dajkák / asszisztensek segítségével kifeszít 
egy nagy lepedőt. A gyerekek körül állják őket.
A pedagógus elkiáltja magát, és utána elengedik a 
lepedőt: „Fusson középre, aki… szereti a gombát / fél a 
pókoktól / nem szeret vízben úszni / épített most télen 
hóembert / építeni jobban szeret, mint rajzolni / van 
kistestvére!” stb. Akikre igaz az állítás, befutnak középre 
és magasra nyújtott kezükkel fent tartják a rájuk hulló le-
pedőt. Mindig csak azoknak kell középre futniuk, akikre 
igaz az állítás. 
Nézzetek jól körbe és jegyezzétek meg, kik a szomszédaitok!
Két-három kör után kérjük meg a gyerekeket, mondják 
el, kikkel voltak „egy kupacban”, kikkel volt megegyező 
tulajdonságuk.
Érdemes az utolsó körben olyat mondani, ami minden-
kire jellemző, pl. „aki Magyarországon lakik / aki a Föld 
bolygón lakik / szokott néha sírni

2. A TÁRSAS INTELLIGENCIA ERŐSSÉGE

Barátság erősség fa
Tetszőleges technikával készítsétek el a barátaitokkal az 
erősségfátokat! 
Mi a közös bennetek?
Milyen erősségeket birtokoltok összesen? 
Mi mindenre tesz beneteket képessé?

3.  MESE A TÁRSAS INTELLIGENCIÁRÓL

Vezesd be a gyerekeket a Mesék birodalmába a szivárvány 
színeivel! 
A pedagógus a mellette ülő gyermek fülébe súgja a szót: 
ibolya. A feladat az, hogy mindenki a mellette ülőnek 
tovább súgja azt a szót, amit kapott.
Szavak: ibolya, kék, zöld, sárga, narancs, vörös.
Mi lehet az a jelenség a természetben, amelyben minde-
gyik szín benne van?

DÖBRENTEY ILDIKÓ: A HÁROM SZIVÁRVÁNY

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három szivárvány: 
két egyforma meg egy másmilyen. Egy kicsi ország fölött 
születtek, a nyári zápor után. Az első kettőre szélesen 
rámosolygott a nap:
- Szépek vagytok! Egyformán szépek! Szabályos, szép 
szivárvány-ikrek!
Aztán meglátta a harmadikat, és elöntötte a méreg:
- Hát te hogy nézel ki? Te összevissza, te másmilyen!  
Hű de elöntött a méreg! Nem is nézlek!



14. FOGLALKOZÁS  
Korosztály: 3-6 éves

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai

Az első két szivárványt gyöngéden körüllengte az eső 
utáni pára:
- Ragyogjatok! Fényeskedjetek! Pompázzatok, tündököljetek!
Aztán rápillantott a harmadikra, és menten dühbe gurult:
- Mi ez a rendetlenség? Rajtad semmi nincs a helyén! Nem 
szégyelled magad, te másmilyen? Hű, de dühbe gurultam! 
Nem is nézlek!
Az első két szivárványt katonásan megdicsérte a szél:
- Ibolya, kék, zöld, sárga, narancs, veres; nagyon helyes! 
Nagyon helyes!
A harmadikon, mint az ostor, végig vágott:
- Zöld? Kék? Narancs? Ibolya? Türkiz? Sárga? Ez nem 
helyes! Ez nem járja!
Szegény kis harmadik, nem értett a szidalmakból semmit:
- Mi az, hogy másmilyen? Mi az, hogy nem helyes! Mi az, 
hogy nem járja? Miért haragszik rám mindenki?
Meg is kérdezte a testvéreit:
- Mit tegyek, hogy a nap, az eső utáni pára meg a szél 
engem is szeressen?
- Légy olyan, mint mi! Szedd sorrendbe a színeidet! Légy 
karcsú! Kecses, feszes! Változz meg, te másmilyen!
- Megpróbálom.
És a kis harmadik megpróbált megváltozni. Nyújtózott, 
tornázott, a színeit ide-oda csúsztatta, de hiába. A nap, az 
eső utáni pára meg a szél továbbra is elfordultak tőle:
- Összevissza!
- Rendetlen!
- Másmilyen!
A testvérei kinevették:
- Más vagy, mint mi! Másmilyen!
Annyira szidták, annyira nevették, hogy nem hallották 
meg az anyóka sóhajtását. Pedig odalent, a kicsi országban, 
egy anyóka sóhajtozott:
- Ó, ó! Elfogyott a selyemfonál! Ó, ó! Szép színes fonalaim, 
cserbenhagytatok! Hogyan hímezzem most már ki a virá-
gos abroszt? Mit terítek az asztalra, ha jön a hét déduno-
kám? Ó, ó!
Így sóhajtozott az anyóka magában. Nem hallotta meg őt 
sem a nap, sem az eső utáni pára, sem a szél, sem a két 
büszke szivárvány. Egyedül csak a legkisebb szivárvány 
figyelt fel rá. Azt gondolta magában:
- Én csak egy összevissza, bosszantó, nevetséges kis 
szivárvány vagyok. Én értem nem kár! – azzal finoman 
selyemfonalakra bomlott, és aláhullott az anyóka ölébe. Az 
anyóka boldogan csapta össze a kezét, és azon nyomban 
hímezni kezdett.
Közben eloszlott az eső utáni pára, a másik két szivárvány 
is eltűnt az égről. Nem maradt a nyomukban semmi.
A legkisebb szivárvány azonban tovább pompázott az 
anyóka abroszán ibolyák, nefelejcsek, kankalinok, búzavi-
rágok és pipacsok képében.  

A dédunokák álmélkodva mondták:
- Olyan szép ez a terítő, mintha szivárványfonállal hímez-
ted volna, dédi! Az anyóka mosolygott:
- Ha hiszitek, ha nem, nekem ölembe hullott egy szivár-
vány. Nem olyan volt, mint a többi. Más volt. Másmilyen. 
A legszebb szivárvány volt, amit életemben láttam!

Alakítsatok csoportokat úgy, hogy 6 gyermek kerül-
jön egy csoportba! Minden csoport egy szivárvány és 
minden csoporttag egy szín benne! Válasszátok meg a 
színeteket! 
Furulyaszóra / gitárpengetésre, valamilyen hangélmény-
re szaladjatok széjjel és gyűjtsetek valamit, ami pont 
olyan színű, amilyenek vagytok, majd álljanak össze a 
családok egy szoborképpé merevedve!

Víz és fény, esetleg tükör vagy prizma segítségével csalo-
gassátok elő ti is a szivárványt!

IDŐBŐSÉG ESETÉN

Az itt látható feladatokat különösen akkor javasoljuk, ha 
jut rá időtök. Hosszú távon mindenképpen hasznos beépí-
tened valamely foglalkozásba. 

A) Alkossatok!
Fessétek be a tenyereteket a kedvenc színetekkel és 
nyomdázzatok közösen egy nagy virágot vagy szivárványt! 
Díszíthetitek vele a Barátság erősség fátokat is!

B) Próbáld meg!
A héten osszátok meg egymással, amitek van, legyen az 
játék vagy bármi más, amit egy időre oda lehet adni má-
soknak, hogy vigyázva rá, örömét lelje benne! 
Beszéljétek meg, milyen érzés volt bennetek, amikor kérte-
tek és milyen érzés volt oda adni valamit, amivel pl. éppen 
játszottatok!
 
 C) Színezzetek és rajzoljatok!
Színezzétek ki a Szupererő színező társas intelligencia 
képét és rajzoljatok le egy saját élményt a másik oldalra!
 
ÉVES PROJEKTMUNKA

Az éves pilot program során sokféle alkotás fog születni.  
A 24 erősség bármelyikéhez várunk tőletek alkotásokat  
3 kategóriában 2021. április 30-ig az  
erossegekbajnokai@gmail.com címen.  
Az elkészült művek közül a legjobb 
alkotásokat díjazni fogjuk!

mailto:erossegekbajnokai@gmail.com


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!


