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Karaktererősségek új módon 
A HUMOR

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a humor erősségének új módokon  
való használatához

1.  Kérd meg nagyszüleidet, hogy meséljék el életük azon 
történetét, amikor egy nagyon humoros dolog esett meg 
velük és annyira kacagniuk kellett, hogy szinte a könnyük 
is kicsordult! Meséld tovább az osztálytársaidnak is! 

2. Mondj el egy viccet az osztálytársaid előtt! 
3.  Családtagjaiddal együtt ki-ki rajzoljon le két dolgot, ami 

megnevettet titeket! Keverjétek össze a rajzokat, majd 
tegyétek le lefelé fordítva! Aki felfordít egy lapot, annak 
úgy kell tennie, ahogyan azt a rajzon látja. Ha sikerült 
megnevettetnie vele a többieket, akkor a lapot maga 
mellé teheti. Ha nem, akkor a rajzot egészítse ki úgy, 
hogy az számára humoros legyen és tegye vissza lefor-
dítva a többi rajz közé! Addig játsszátok, míg középről 
minden rajz el nem fogy!

4.  Újságkivágásokból készíts egy abszurd montázst (pl. 
lófejű asztal, négypatájú macska stb.)!

5.  Utánozd a családtagjaidat! Milyen arckifejezéseket vesz 
fel apukád, anyukád, amikor mérges, amikor jókedvű, 
amikor meglepődik, amikor hirtelen öröm éri? 

6.  Emlékezz vissza az óvodás évekre! Milyen vicces törté-
netek jutnak eszedbe? Meséld el!

7.  Mondd ki minél gyorsabban:  
„Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt 
egy pici pocakos pockot, mire a pocakon pöckölt pici 
pocakos pocok pocakon pöckölte a pocakpöckölő pici 
pocakos pocok pici pociját.” 
„Csendes csiga csinosítgat kicsi csodás házacskáján.” 
„Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha 
a hörcsög szörpöt szörcsög rátörnek a hörcsög görcsök.” 
„Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat ku-
pac kopasz kukac, az két tucat kupac kopasz kukac.” 
„Öt török öt görögöt dögönyöz közös örömök közt föld 
döbög döbörög ördögökhöz könyörög.”

8.  Elevenítsd fel a legutóbbi osztálykirándulásotok vagy 
egy családi séta humoros eseményeit! Most is tudsz / 
tudtok rajta jóízűen nevetni?

9. Rendezzetek grimaszkirály(nő) versenyt!
10.  Nézz farkasszemet valakivel! Ki az, aki előbb elneveti 

magát?



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!


