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Erősségek Bajnokai - 17. foglalkozás
A CSAPATMUNKA ERŐSSÉGE

A FOGLALKOZÁS CÉLJA: Megérteni a csapatmunka 
erősségét, felfedezni helyét, szerepét a játék során, a me-
sékben 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!

Kútba estem (népi játék)
Álljatok körbe! Valaki a kör („kút”) közepén guggol. A 
következő párbeszédet folytassátok:
– Kútba estem! 
– Ki húzzon ki? 
– Kati. 
– Mivel? (vagy hogyan?) 
– Három ugrással (két lépéssel, behunyt szemmel stb.).
A választott gyermek, Kati pedig hármat ugorva ott 
terem a guggolónál és párcsere lesz.

Az énekes változatát is eljátszhatjuk: Mély kútba tekintek…

2. A CSAPATMUNKA ERŐSSÉGE

A gyermekekkel beszélgessünk arról, hogy mi jut eszükbe 
arról, hogy „csapatmunka”?
Mikor munkálkodtak együtt legutóbb csoportként?
Mi az, amit együtt, közösen szoktak csinálni, illetve miért 
és mikor lehet jobb csapatban dolgozni, mint egyedül.

3.  MESE A CSAPATMUNKÁRÓL

Vezesd be a gyerekeket a Mesék birodalmába egy katicá-
val és egy csigával! 
Meséld el Bartos Erika meséjét addig, vagy közösen meg-
tekinthetitek itt is Pogány Judit előadásában! 

BARTOS ERIKA: BOGYÓ ÉS BABÓCA
AZ ELVESZETT MOGYORÓ

Milyen fontos ügy érdekében fogtak össze az erdő lakói?
Készítsetek baráti csoportképet Bogyóról, Babócáról 
és a segítőikről! Beszéljétek meg, hogy ki Bogyó, ki 
Babóca stb., nevezzétek meg magatokat!  
Ki hol áll a fényképen?
A pedagógus játssza a fényképész szerepét.

IDŐBŐSÉG ESETÉN

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

A) Hajtogassatok!
Hajtogassatok katicákat! Ehhez ez a videó vagy ez az origami 
képsor is segítségetekre lehet.

B) Építseket!
Építsetek együtt valami hasznos dolgot az erdő lakóinak! 
Először egy valaki kezdje, majd csatlakozzon hozzá még egy 
gyerek, majd egy harmadik, negyedik… sorra egymás után, 
mígnem együttműködve felépül az alkotás!
 
C) Színezzetek és rajzoljatok!
Színezzétek ki a Szupererő színező csapatmunka 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!


