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Erősségek Bajnokai - 16. foglalkozás
A VEZETŐI KÉPESSÉG ERŐSSÉGE

A FOGLALKOZÁS CÉLJA: Megérteni a vezetői képes-
ség 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!

„Kati mondja!”
Különböző mozgásos tevékenységeket kell végrehajtan-
otok, de csak akkor, ha előtte azt hallják: „Kati mondja”. 
Például Kati mondja, fogd meg a bal füled és tegyél négy 
lépést előre! Érdemes minden gyermek nevével egy-egy 
instrukciót mondani.

2. A VEZETŐI KÉPESSÉG ERŐSSÉGE

Láthatatlan törzsfőnök
Egyik gyermek kimegy a szobából. Odabent kijelölünk egy 
Törzsfőnököt. A többiek minden egyes mozdulatát utá-
nozni fogják. A kint lévő játékost behívjuk. Ő megpróbálja 
kifigyelni, ki a Törzsfőnök, kit utánoz mindenki más.

3.  MESE A VEZETŐI KÉPESSÉGRŐL

Hunyjátok be a szemeteket, míg a pedagógus „varázs-
pálcájával” elvarázsol benneteket egy mesebeli erdőbe. 
„Béka lába, egér farka, kutya szőre tarka-barka. Illa 
berek, nádak-erek, én most egy erdőben legyek.”

G. JÓÓ KATALIN: A TAVASZTÜNDÉR

Évapó már nagyon várta a tavasz jöttét. Nem tudta elkép-
zelni, mi történhetett a Tavasztündérrel. Hiába kukucskált 
bele a távcsövébe, csak annyit látott, hogy a tündér még 
mindig alszik. Kérdezgette a fákat, a madarakat, a fűszá-
lakat... 

Egy kis csiga hozta a hírt, hogy a gonosz boszorkány 
nem akarja, hogy napsütéses szép idő legyen, ezért álom-
port szórt szét, s így a kis tündér nem tud felkelni. Évapó 
törte a fejét, mit tegyen. Hogyan tudná felébreszteni a 
Tavasztündért? Szólt a kismanóknak, hogy segítsenek neki. 
Közösen tervet eszeltek ki, hogy járhatnának túl a boszor-
ka eszén, hogy ébreszthetnék fel az alvó tündérkét. 

A manók minden állatnak, madárnak, virágnak 
szóltak, hogy segítsenek. A madarak mind-mind dalra 
fakadtak. A virágok illatozni kezdtek, a fák zörgették 
ágaikat. Az apró manók tavaszi dalokat énekeltek. A nagy 
zenebonára a Nap is kikukucskált a felhők mögül. Először 
csak gyengén, majd egyre erősebben sütött. A fák zöldülni 
kezdtek, a fűszálak is erőre kaptak. 

S lássatok csudát! A Tavasztündér ébredezni kezdett. 
Nyújtózkodott, kidörzsölte a szeméből az álomport. 

Éledezzünk mi is, gyerekek, hiszen a Tavasztündér 
már felébredt! Segítünk mi is Évapónak! Hallgassátok 
csak, mit mondott Tavasztündére, amikor kidörzsölte 
szeméből az álomport!

– Hú, de jót aludtam! 
Ahogy kinézett a palotája ablakán, látta, hallotta, hogy 
mindenki énekel, lármázik. A kis csiga mesélte el neki, 
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hogy mi történt. Tüstént munkához látott a Tavasztündér. 
Varázspálcájával suhintott egyet: minden fa, bokor zöldbe 
borult. Kibújtak a tavaszi virágok is, visszatértek a költöző 
madarak, hangos csivitelésbe, kelepelésbe kezdtek. A virágok 
úgy illatoztak, hogy ezt már a gonosz boszorkány végképp 
nem tűrhette, és elviharzott, mérgesen rázva az öklét. 

A Tavasztündér csilingelve kacagott, amit Évapó is meg-
hallott a palotájában. Belekukkantott a távcsövébe, s látta, 
minden úgy van, ahogy kell. 

Tavasz köszöntött a földre, az emberek is jókedvűen 
indultak a dolgukra. A csúnya, rossz idő eltűnt. A napsütés 
mindenki arcára mosolyt csalt. Beköszöntött a tavasz.

„Béka lába, egér farka, kutya szőre tarka-barka. Illa 
berek, nádak-erek, én most az ovimba visszatérek.”

Kinek köszönhető, hogy a gonosz boszorka terve nem 
sikerült? 
Mit tett ezért Évapó? 
Hogyan mutatta az utat a Tavasztündérnek? 
Kiknek a segítségért kérte? 

Rajzoljátok le Évapót!

IDŐBŐSÉG ESETÉN

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

A) Alkossatok!
Készítsétek el színes papírokból, tépéssel-ragasztással Évapó 
erdejét!

B) Mozogjatok!
A teremben található székekből, asztalokból, kockákból építse-
tek labirintust. Alkossatok párokat, majd az egyik gyermeknek 
kösd be a szemét, a másik fogja őt vezetni.
Találjátok meg közösen az elrejtett varázspálcát!
 
 C) Színezzetek és rajzoljatok!
Színezzétek ki a Szupererő színező vezetői képesség 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!


