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Ajánlott 

3-8 éves kor között 

Oktatási célok:  

A gyerekek játszva megtanulják, hogy milyen viselkedési szokásokkal tudják megőrizni a 

környezetüket. 

 védem és óvom a környezetemet - pl nem rakok tüzet a mezőn, nem szemetelek 

 nem szemetelek - pl a szemetet a kukába teszem 

 a környezetemben található tárgyakat rendeltetésszerűen használom, pl padon ülök 

 védem és óvom az állatokat, növényeket - pl nem bántom az állatokat, öntözöm a 

növényeket 

 energiával takarékosan bánok - pl nem folyatom a csapot, amíg fogat mosok, ha 

kimegyek a szobából leoltom a villanyt 

Bővül a gyermek szókincse. 

Idegen nyelv tanulásánál is kiválóan használható ez a készlet. 

 

Játék: 

A kártyákból 17 párt tudunk kialakítani. Mindegyik cselekedetből megtalálható a helyes és 

helytelen variáció, ezek alkotnak egy párt. 

Bizonyosodjunk meg róla, hogy a gyerekek minden egyes kártyán lévő fogalommal, 

viselkedési normával tisztában vannak. 

Ezek után kérjük csak meg őket, hogy alkossanak asszociációs párokat. 

 

Ha végeztek első alkalommal magyarázzuk el nekik, hogyan tudják önmagukat egyedül 

ellenőrizni. Megfordítják a két kártyát és azonos számnak kell szerepelnie a hátulján. 

 

Ezután kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák meg a jó viselkedést ábrázoló kártyát. 

Kérjük meg, hogy szóban is írja le. 

 

Most ugyan ezt kérjük meg tőle a rossz viselkedést ábrázoló kártyával. 

Asszociációs játék -Tegyük ki az összes kártyát az asztalra a képpel felfelé fordítva. 

 válasszunk egyet és kérjük meg, hogy keressék meg a párját 

 vegyünk ki egy jó viselkedést ábrázoló kártyát, és kérjük meg, hogy keresse ki ennek a 

párját 

 vegyünk ki egy rossz viselkedést ábrázoló kártyát, és kérjük meg, hogy keresse ki 

ennek a párját 

Csoportosítás - válogassák szét a kártyákat a jó és rossz viselkedés alapján 

 

Játék szóban 

- vegyünk fel egy jó viselkedést ábrázoló kártyát és kérjük meg a diákokat, hogy mondjanak 

példákat még az adott szituációra 

- vegyünk fel egy rossz viselkedést ábrázoló kártyát és kérjük meg a diákokat, hogy 

mondjanak példákat még az adott szituációra 



 


