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Karaktererősségek új módon 
A CSAPATMUNKA

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a csapatmunka erősségének új módokon való 
használatához

1.  Kérd meg nagyszüleidet, hogy meséljék el életük azon 
történetét, amikor egy fantasztikus csapatmunkában volt 
részük! Meséld tovább az osztálytársaidnak is! 

2.  Válassz magad mellé csapattársakat (rokonok, bartok, 
osztálytársak közül) és dolgozzátok ki a megoldásokat 
arra, miként élhet békességben egymás mellett vírus és 
ember! 

3.  Segíts tisztán tartani a környezetedet! Minden nap végén 
beszéljétek meg, ki mit és hogyan tett ma azért, hogy 
tiszta maradjon a szoba, a ház, az udvar, az utca stb. 

4.  Nézz utána, mit jelent a „társadalmi felelősségvállalás” 
kifejezés! Kérdezd meg családtagjaidat, hogy ők mit 
gondolnak erről a kifejezésről!

5.  Ha úgy látod, valaki segítségre szorult, elakadt, kérdezd 
meg tőle: „Mit tehetek érted?”. Figyeld, miként reagál 
erre és mit mond.

6.  Könyvtárban járj utána a következő 2020-ban meg-
jelent könyveknek és a családdal közösen olvassatok 
belőle: Jess French: Micsoda pazarlás!, Louise Spilsbury 
– Hanane Kai: Bolygónk védelme, Dela Kienle: A világ 
műanyag nélkül, Carola von Kessel: Óvjuk a környeze-
tet! Mit? Miért? Hogyan?. Beszéljétek meg, mi az, amit ti 
tudtok tenni bolygónk megóvása érdekében és egymást 
támogatva cselekedjetek!

7.  Vegyetek elő otthon két befőttesüveget! Az egyikre írjá-
tok rá, hogy „spórolás”, a másikra azt, hogy „megosztás”! 

A két befőttesüveget úgy használjátok, mintha perselyek 
lennének. Állíts fel egy célt, amire gyűjthetsz a „spó-
rolás” üvegben!  A másik üveget pedig nemes célokra 
tartogasd, mint amilyen az adományozás. Minden alka-
lommal, amikor pénzt raktok a spórolás üvegbe, akkor 
számoljátok át együtt, hogy mennyi van már benne és 
beszéljétek meg, hogy mennyit kell még megspórolni 
ahhoz, hogy összegyűljön a kívánt összeg. Járjatok el 
ugyanígy az „megosztás” üveggel is. Heti vagy havi 
rendszerességgel is bevezethetitek az üvegekbe gyűjtést, 
amely nem csak pénz lehet, hanem akár egy üzenet, egy 
gondolat, egy megerősítés, egy rajz is.

8.  Azt a megbízatást kapod szüleidtől, hogy az élelmi-
szerboltban magad szerezz be egy hozzávalót az aznapi 
ebédhez. Ehhez kaptál valamennyi pénzt is, amit a szü-
leid felügyelete mellett elkölthetsz. Mi alapján döntesz, 
hogy mit veszel? Döntésedet beszéld meg szüleiddel is a 
bevásárlás után! Magyarázzák el ők is, hogy mi mindent 
vesznek figyelembe akkor, amikor élelmiszert vásárol-
nak!

9.  Válassz egy csapatsportot és nézz utána egy társaddal 
közösen, hogy hogyan kell a játékot játszani, illetve 
milyen együttműködési szabályok teszik sportszerűvé a 
játékot! Ha teheted, próbáld ki te is a választott csapat-
sportot! 

10.  Ajánld fel valakinek, hogy segítesz neki véghez vinni, 
esetleg befejezni egy feladatot vagy munkát! Tapasztald 
meg, hogy együtt könnyebb!



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!


