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Hogyan használd  
ezt a munkafüzetet?

Ezt a munkafüzetet azért kapod, hogy össze tudd benne gyűjteni a legfontosabb 
információkat magadról, aminek segítségével tudatosan gondolkozhatsz az ér-

zéseidről, a viselkedésedről, a saját működésedről.  Légy kitartó és képes leszel 
irányítani a viselkedésedet egyre több és több helyzetben. Az önkontroll szuper 
erő! Használd te is!

Amikor megoldod a feladatokat, tartsd észben: Nincs helytelen válasz!

Ha a padtársad, a barátod vagy valaki más az osztályból mást válaszolt, mint te, 
az nem baj. Fontos, hogy ne ítélkezz, ne mondj rosszat a másik véleményéről. 
Mindenkinek joga van a saját gondolataihoz, érzéseihez és véleményéhez.

Ha valami olyan témáról lesz szó, amit szeretnél magánügyként kezelni, az rend-

ben van. Fogadd el, ha valaki nem akar valamiről beszélni, vagy nem akarja a 
többiek előtt elmondani a válaszát. Ez is rendben van. Te is csak akkor oszd meg, 
ha szeretnéd.

Akkor kalandra fel!
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Ugye mennyire más? És azt tudod, hogy ha az emberek 
jobban figyelnek egymásra, akkor olyan dolgokat is 
észrevehetnek, amiket másképp nem? Ugyanúgy, 
mintha nagyítóval néznénk a fűszálat. Minél jobban 
figyelünk egymásra, annál jobban fogjuk ismerni 
egymást. Minél jobban ismerjük egymást, annál 
jobban értjük egymást. Ez azért jó, mert ha értjük 
egymást, akkor kevesebb a veszekedés és mindenki 
vidámabb lehet. 

Gondolkoztál már azon, hogy mi lenne, ha az 
osztályban mindenkinek ugyanaz lenne a neve? 
Vagy mindenkinek egyforma lenne a haja színe, a 
szeme színe, egyforma ruhában járnátok és mindig 
ugyanazzal a játékkal akarnátok mindannyian 
játszani? Lehetséges ez egyáltalán? El tudsz képzelni 
egy olyan világot, ahol minden ember egyforma? 
Mindenki ugyanúgy néz ki és ugyanazok a gondolatok 
jutnak eszébe mindenkinek? Ugye milyen fura lenne? 
Meg se tudnánk különböztetni egymást, és unalmas is 
lenne nagyon. De nem csak az emberek különböznek 
egymástól, a természet is a sokféleségtől lesz érdekes és 
izgalmas.  Milyen jó, hogy nem csak egyféle gyümölcs 
terem, így tudsz választani, hogy melyiket ennéd 
meg szívesebben. És az állatkertben is eldöntheted, 
hogy melyik állat tetszik neked vagy érdekel téged a 
legjobban, hiszen mindegyik más. A természetnek ezt 
a sokféleségét hívjuk biodiverzitásnak. Mi, emberek 

sokféleképpen gondolkodunk, érzünk és tanulunk, ezt  pedig úgy hívjuk, hogy neurodiverzitás. 

Egy osztály attól is lehet különleges, mert a tagjai figyelnek egymásra, és elfogadják azt, hogy 
mindenki másban jó, más-más dologban van szüksége segítségre. Az osztályból így lehet egy 
igazán különleges, szuper csapat!

Szeretettel:

A Nagyító projekt tanárai

Bevezető
        Kedves                                                     (írd ide a beceneved)! 

Néztél már nagyítóba? Milyen érdekes, hogy vannak  
dolgok, amik teljesen máshogy néznek ki, amikor nagyító vagy  
mikroszkóp alá tesszük őket!

Például egy fűszál
 ilyen messziről

És ilyen
nagyító alatt
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A szabadulószoba
A 4/a termében izgatottan gyülekeztek a diá-

kok. Bár szombat volt, nem bánták, hogy épp 
az iskolaépületben kell lenniük, tanító néni-
jük, Bori néni ugyanis izgalmas programot 
ígért a mai napra.

– 9 óra és Bori néni sehol – jelentette be han-

gosan Tomi, az osztály „pontos ideje”. Kezdett 
kissé ideges lenni, nem szerette a késést.

– Majd én megkeresem! – kiabálta a min-

denki szerint minden lében kanál Zoli, és 
már nyitotta is a terem ajtaját. Illetve nyitot-
ta volna, mert az ajtó zárva volt. Megrángatta 
párszor, de semmi. – Srácok, zárva az ajtó, 
nem tudok kimenni!

Az osztály erre mintha az eddiginél is hango-

sabbá és kaotikusabbá vált volna. Néhány fiú az 
ajtóhoz rohant, Bence ellökte mindannyiukat 
és vadul tépni, rúgni kezdte. Zsoltinak is az ajtó 
járt a fejében, de ő azt tervezte, majd a bicikli-
kulcs készletével kinyitja valahogy.

Minden ablakba gyerekek szaladtak és kiabál-
ni kezdtek. Az ablakok azonban a hátsó udvar-

ra néztek, ami kongott az ürességtől hétvége 
lévén, a lakóházas övezet pedig csak messzebb 
volt az iskolától. Így úgy tűnt, senki nem figyel 
fel a kiáltozásokra.

Egyik ablakban feltűnt Gergő, az osztály fő 
sportembere, aki azt kezdte tervezni, hogyan 
tudna lemászni, hiszen ő már 3 falmászó edzé-

sen is volt idén. Anna ereiben meghűlt a vér, 
hiszen a terem a harmadikon volt.

Zsuzsi a pihenőkuckóba szaladt és kissé za-

varodottan babrálta a plüssöket. Néhányan 
mintha őt nézték volna összesúgva, míg a 
barátnői a megnyugtatására indultak.

Tomi, aki nem csak az idő követésében volt jó, 
hanem számítógépekben is, észrevette, hogy 
az okostábla projektora be van kapcsolva.  
– Ha belépek a gépbe és van internet, tu-

dunk írni a szüleinknek! – kiáltotta és ro-

hant a géphez.

De mielőtt nekiállhatott volna, a táblán Bori 
néni arca tűnt fel.

– Sziasztok gyerekek! – köszönt be, mire 
néhányan már felfigyeltek és kezdtek szólni a 
menekülési tervekbe mélyebben belebonyoló-

dott társaiknak. 

– Üljetek le kérlek a helyetekre! – a gyerekek 
elindultak és kezdett az osztály lecsendesed-

ni. – Először is elnézést, ha valakinek kicsit 
ijesztő volt esetleg a váratlan esemény, hogy 
zárva a terem és én nem vagyok itt. Remélem 
rossz élmények helyett inkább egy izgalmas 
hangulatot sikerült megalapozni vele. Ma 
ugyanis egy kalandos napnak néztek elébe! Ki 
kell szabadulnotok először a teremből, majd 
az iskolából. Ehhez mindenkire szükség lesz. 
Az elmúlt több mint 3 év során sok kalandban 
volt részünk együtt, örömökben és nehézsé-

gekben is. Vajon mire emlékeztek ezekből és 
mennyire tudtok már igazán együttműködő 
csapat lenni? Most ez kiderülhet, remélem 
sikerrel jártok, máskülönben nem tudom, ma 
hol fogtok vacsorázni és lefeküdni – mosoly-

gott Bori néni.

– A kamerának köszönhetően látlak és hallak 
titeket, így tudunk kommunikálni. Kezdhetjük 
az első feladatot?

Az osztály hangos igen-orkánban tört ki.

– Szuper! – kiáltotta a tanítónő remélve, hogy 
meghallják a gyerekek és újra elcsendesednek.

Az okostáblán számok és négyzetek jelentek meg.

– Az itt látható keresztrejtvényt megfejtve 
elindulhattok a szabaduláshoz vezető úton – 
mondta a tanító néni.

– De ennek semmi értelme! – kiabált be Berci. 
– Honnan tudhatnánk, mi az a 16 meg 32, 
meg a többi? Ezek csak számok, hogy lesznek 
belőle szavak???

– A megoldás egyszerűbb, mint gondolnátok 
– nyugtatta meg őt Bori néni.



7

Mindenki nagyon gondolkozni kezdett, néhá-

nyan pusmogtak csak halkan. Előkerült  
a padokból néhány papír és ceruza is.

– Megvan! – ordította büszkén Zsófi. – A név-

sorból kell beírnunk a neveket!

A gyerekek izgatottan írni kezdtek és hamaro-

san párhuzamosan több helyről is felhangzott 
a megoldás: szemüvegesek széke.

– Hát ez meg mit jelenthet? – tanakodott 
Luca, de padtársa, a szemüveges Botond már 
fordította is fel a székét.

– Egy boríték! – kiáltották szinte Bodzával, az 
osztály másik szemüveges gyerekével egyszerre.

A gyerekek a két borítékot találó társuk köré 
sereglettek és már kapták volna ki a kezükből 
az izgalmas titkot rejtő tasakokat, hogy miha-

marabb kiderüljön a tartalmuk.

– Egy papír egy V betűvel – mondta Boti, míg 
Bodzánál egy T betű állt a lapon. De nála még 
valami rejtőzött a borítékban.

– Egy vers – mondta Bodza és olvasni kezdte:

Legkisebb és legnagyobb,

Együtt lesznek a legjobb.

Szemüveges, fogszabályzós,

Balkezes is kell az osztályhoz.

Így sokfélén vagyunk jó csapat,

Ami most győzelmet arat!

– Akkor most mit is csináljunk? – kezdett 
gondolkozni Bodza a vers felolvasása után.

– A szemüvegesek már megvannak – kezdte 
Luca.– Talán ugyanúgy kell a többieknek is 
megnézni a székét, akik a versben vannak.

– Ok, de ki a legkisebb és legnagyobb? Méret-
re vagy korra? – tette fel a kérdést Zsófi.

– Máris kiderül – szólt Bence, aki messze a 
legmagasabb volt az osztályban és már for-

dította is fel a székét.– Találtam borítékot! – 
zengte örömmel.

– Akkor én leszek a legkisebb – fordította fel  
a székét Zoli.

A fogszabályzós és balkezes gyerekek is meg-

találták a borítékaikat, a bennük rejlő papíro-

kat pedig kipakolták egy padra.

– És mi lehet a sorrend? – hangzott valahon-

nan és már jött is a válasz: – Hát a vers szerint!

Újra elővették a verset és a szereplők sorrend-

jében kirakták a betűket.

NYITVA VAN – olvasták többen egyszerre.

– Az ajtó! – rohant Gergő a terem bejáratá-

hoz, és valóban, az ajtó már nyitva volt.

A gyerekek egymást majdnem feldöntve igye-

keztek kiszaladni a teremből. Kint Bori néni 
várta őket mosolyogva. Néhányan odaszalad-

tak hozzá és megölelték.

– Szuperek voltatok! – dicsérte meg őket a 
tanító néni. – Hogy tetszett?

– Szuper volt! – Nagyon király volt! – Menjünk 
tovább! – mindenki lelkesen harsogott valamit.
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Külső tulajdonságok
Szemem színe:

Alakja:

Magasságom:

Különleges ismertetőjegyem:

barna sárga zöld kék

Hossza:

Hajam színe:

barna vörös fekete szőke

zöld kék ősz színes

hosszú

göndör

közepes

hullámos

rövid

egyenes

szeplő feltűnő helyen 
anyajegy

hegszemüveg nagyon 
világos/sötét bőr

 kevesebb/több 
kéz-/lábujj

magas

közepes

alacsony
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Válaszd ki egy osztálytársad! 

Keressetek egy külső tulajdonságot, amiben hasonlítotok, és egyet, amiben   
különböztök egymástól!

Osztálytársam neve:

Külső tulajdonság az, amit látsz magadról, 
amikor tükörbe nézel. 

Az emberek különböznek egymástól a 
kinézetükben, még az ikrek is!

Vannak hasonlóságok egy-egy külső tulaj-
donságot tekintve, de még egy pontosan 
ugyanolyan külsejű ember nincs a vilá-

gon, mint te. 

Egyik külső tulajdonság sem jó vagy rossz. 
Mindenkinél különböző az is, hogy neki mi 
tetszik és mi nem.

Van, amin te is tudsz változtatni, ha szeret-
nél, de hallgass a szívedre és azért változ-

tass, hogy jobban érezd magad, ne azért, 
hogy valaki másnak jobban megfelelj!

Egy őszinte dicséret 
mindenkinek jól esik

De ha valami nem tetszik,  
azt is elmondhatod így: 

Hasonlóak vagyunk abban: Különbözőek vagyunk abban:

Jó tudni!

SZERINTEM 
 jobban áll neked 

kibontva.

Tetszik így 
a hajam?Nagyon tetszik!
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– Akkor mindenki készen áll a következő  
kalandra? – kérdezte Bori néni.

– IGEEEN!!!!! – hangzott az egyöntetű  
lelkes válasz.

– Gyertek! – mondta a tanítónő és a folyosón 
kicsit arrébb elhelyezkedő teremhez vezette  
az osztályt.

– Próbáljatok meg a terem hátsó felében  
elhelyezkedni! – folytatta, amint beértek.

A gyerekek helyet kerestek a székeken, a  
padok tetején és izgatottan várták, mikor tud-

hatják meg, mi is vár rájuk.

A tanári asztalon egy laptop állt, előtte két 
szék. Ezeket kihúzta Bori néni és közben meg-

kért két gyereket, hogy jöjjenek ki.

– Egy kvízen kell most átjutnia az osztálynak 
– kezdett bele a feladat ismertetésébe. –  
Akkor juttok ki, ha mindenki járt kint a gépnél 
és lehetőség szerint lesznek helyes válaszok is  
– nevetett.

– Mindig egy kérdés lesz látható a képernyőn, 
erre a kint ülők együtt válaszolhatnak, 60 má-

sodpercük van rá. Ha beküldték a megoldást, 
feljön a következő kérdés témaköre. Ekkor 
együtt ki kell találniuk, az osztályból ki lehet 
az a gyerek, aki szerintük tud segíteni a meg-

oldásban. A pár egyik tagja marad a gépnél, a 
másikuk a terem középső részén helyet foglal, 
az újonnan választott gyerek pedig kimegy. 
Kattintásra megkapják a kérdést, válaszolnak, 
feljön az új téma. A témákat ne kiabáljátok 
be. Negyven kérdés vár rátok. Egy társatokat 
kétszer is választhatjátok, de arra figyeljetek, 
hogy a végéig mindenkinek kell kint járnia a 
gépnél. Aki kétszer volt, jöjjön a terem elülső 
végébe, hogy lássátok, őt már nem lehet vá-

lasztani. Van kérdés?

– Mi van, ha túl nehezek a kérdések és nem 
sikerül jól válaszolnunk? – kérdezte félénken 
Berci, aki hihetetlenül sok dolgot tudott, mégis 
általában roppant bizonytalan volt önmagában.

– Ne aggódj Berci és senki más se! – nyug-

tatta Bori néni. – Természetesen ki fogtok 
jutni, innen is és mindenhonnan. A kérdéseket 
én állítottam össze, ismerve titeket. A végén pe-

dig lesz lehetőség a javításra, ha szükség van rá.  
Más kérdés nincs? Kezdhetjük?

Nem volt több jelentkező, így az óra és a kvíz 
elindult.

– Ez nagyon egyszerű! – nevetett Boti és 
már válaszolta is meg a kérdést. Luca arcát 
hirtelen elöntötte a düh. – El se tudtam 
olvasni! Miért válaszoltál egyedül? – kia-

bálta. A többiek felől is hallatszott egy-egy 
indulatos bekiabálás.

– Álljunk meg akkor egy pillanatra! – lépett 
közbe Bori néni. – Szuper, Boti, hogy ilyen 
gyorsan tudtad a választ, de a szobából együtt 
kell kijutnotok. Rövid a 60 másodperc, de 
együtt próbáljatok válaszolni. Ha pedig vala-

mi rosszul sül el, akkor beszéljük meg, oldjuk 
meg, ne legyen veszekedés, ne bántsátok egy-

mást! Megy ez nektek, nem igaz?

A gyerekek bólogattak, a kint ülő Boti és Luca 
is egyetértettek a tanár néni szavaival.

A képernyőn közben feltűnt a következő téma-

kör: foci.

– Ez nem lehet más, mint Gergő! –  ragyogott 
fel Boti arca és az előzőekből tanulva Lucára 
pillantott, megerősítést várva. Luca bólintott 
és hozzátette: – Én maradok kint vele.

Boti meglepődött. – Ugyan miért maradnál, 
lány vagy!

– És akkor meg mi van? Apukámmal min-

den... – kezdett visszavágni Luca, mikor 
Bori néni odalépett hozzájuk.

– Srácok! Mi történik? – szólt, hangjában 
megdöbbenéssel. – Próbáljatok a feladatra 
koncentrálni és együttműködni. Tudom, hogy 
megy nektek, annyiszor sikerült már.  Tegye 
mindenki félre a büszkeségét és keresse meg 
a jó modorát. Hogy ne tudjatok felesleges csa-

tákba bonyolódni, beállítok egy időzítőt, hogy 
mikorra kell végeznetek az összes kérdéssel. 
És most folytassátok, nem szeretnék többet 
közbeavatkozni.

Boti ezután csendben felállt és elindult helyet 
keresni magának, míg Gergő kiült a géphez.

A következő téma a zene volt. Lucával egyszerre 
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hagyta el a szájukat a Zsuzsi név. Luca csatla-

kozott Botihoz, Zsuzsi pedig átvette a helyét.

Néhány kérdésen át zavartalanul haladtak. 
Ám ekkor hirtelen a frissen az asztalhoz ült 
Bence csattant fel.

– Mi van? Mégis miért kellene nekem erre a 
kérdésre tudni a választ? Ezt a baromságot, én 
kiszállok! – dörmögte és már állt is fel.

A gépnél vele ülő Zoli próbálta őt visszatarta-

ni, de hiába. Közben a kérdésre rendelkezésre 
álló idő lejárt és a laptop sípoló hangot adott.

– Ne! – állt fel kiabálva Tomi. – Az idő! 
Lejárt az idő! Nem válaszoltak! Lejárt az idő! 
– Tomi, akinek az idő rettentő fontos volt, 
kezdett pánikba esni. Barátai nyugtatták és 
Bori néni is biztosította arról, hogy segítenek 
neki, ha szüksége van rá.

Közben Tomi kezdett nyugodtabb lenni.  
– Ok, vége. – jelentette be. – Mindig nagyon 
megijedek, ha arról van szó, hogy kifutunk az 
időből. És ez mégiscsak egy szabadulószoba. 
Anyuékkal is volt már ilyen és ott sikerült 
megtanulnom, hogy legyek túl rajta.

– Szuper vagy Tomi! – hallatszott valahonnan 
egy elismerő kiáltás.

Mindeközben Zsófi, aki kihívta Bencét a kérdést 
megoldani, próbálta kideríteni, mi is történt.

– De mi történt, miért álltál fel, Bence? – 
kérdezte a fiút. – A múltkor találkoztunk és 
épp bevásároltál süti sütéshez. Szóval ki mást 
hívtam volna?

Bence arca égővörösre váltott. Tőle szokatlan 
módon nem vágott vissza semmivel, hanem 
kirohant a teremből. Bori néni követte, majd 
tódult volna utánuk az egész osztály, de a taní-
tó néni bezárta az ajtót rájuk.

– Mi történt? – fordult kedvesen a furcsán 
viselkedő fiúhoz. – Nyugodtan elmondha-

tod és ha úgy érzed, nem kell az osztálynak 
megmagyarázni.

– Ez tök ciki – kezdett bele alig hallhatóan Ben-

ce. – Tök gáz dolog ilyen béna, csajos dolgokkal 
foglalkozni. Miért is árultam el Zsófinak, hogy 
szeretek sütni. Mit fog gondolni rólam Zoli?

– Azt, hogy megismerte egy új oldaladat? – 
kérdezte bátorítólag a tanítónő.

Bence gondolkodott egy darabig, majd még 
mindig nagyon halkan válaszolt: – És ha in-

kább nem lesz a barátom?

– Akkor az nem téged minősít, hanem őt. Mi-
ért ne szerethetne bárki sütni?

A fiú mintha kezdett volna megkönnyebbültnek 
tűnni. Pár pillanat múlva elindult az ajtó felé.

A terembe belépve egy kicsit megdöbbenve 
tapasztalta, hogy senki nem foglalkozik vele, 
mert teljes figyelmükkel a kvíz befejezésére 
koncentrálnak.

A kvíz végéig szerencsére már nem akadt több 
megoldandó konfliktus. A gyerekek végül 
néma csendben várták, hogy dönt majd Bori 
néni, kijutnak-e a szobából. Többen is für-

készték a tanítónő arcát, vajon elárul-e vala-

mit a teljesítményükről, de vonásairól semmit 
nem lehetett leolvasni. Hamarosan azonban 
széles mosolyra húzódott a szája.

– Gratulálok, bár voltak döccenők és nehe-

zebb pillanatok, végül is sikerült kijutnotok 
a szobából! – kezdte, de a többi mondaniva-

lóját talán már senki sem hallotta, ugyanis 
hatalmas örömünneppé változott az osztály, 
a gyerekek ölelkeztek és pacsiztak, ugráltak 
és kiabáltak. Bence és Zoli is együtt örültek, 
úgy tűnt, a játék közbeni kis incidens, egye-

lőre legalábbis, nem okozott semmi rosszat a 
barátságukat tekintve.

Mikor kicsit lecsendesedtek, Bori néni azt 
javasolta, hogy bár az ajtó nyitva áll, egy 
kicsit még maradjanak, pihenjenek, egyenek, 
igyanak. Kekszet és gyümölcsöt hozott, és 
mindenki örömmel tartott egy kis szünetet az 
izgalmak után.
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DOLGOK, AMIKET SZERETEK

ÉS AMIKET NEM SZERETEK

kedvenc étel 

nem szeretem megenni

nem szeretek ide menni

nem szeretem csinálni

nem szeretek 
ezzel/ilyet játszani

kedvenc hobbi

kedvenc mese/film

kedvenc hely

kedvenc játék
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Keress valakit az osztályban,

Osztálytársam neve: Osztálytársam neve:

akivel találsz hasonlóságot a szeretem és nem szeretem dolgaitok között.

Abban hasonlítunk, hogy Abban hasonlítunk, hogy 

Az emberek abban is találhatnak egymás 
között hasonlóságokat és különbségeket, 
hogy mit szeretnek és mit nem szeretnek.  
A hasonlóságok segítenek közös beszélgeté-

si témákat vagy közös elfoglaltságot talál-
ni. Ezek folyton változnak. Gondolj csak 
vissza: óvodás korodban nem biztos, hogy 
azzal szerettél játszani, amivel most, vagy 
akár csak 1-2 évvel ezelőtt.

Az, hogy ki mit szeret vagy nem szeret, az 
mindenkinek a saját ügye. Mindenkinek 

van egy saját ízlése, ami nem jobb vagy 
rosszabb a másikénál. Biztosan bántónak 
éreznéd, ha valaki bírálná a választásodat, 
például lefújolná a kedvenc játékodat. 

Az rendben van, ha a társad valami olyan 
dolgot szeret, amit te nem. Elmondhatod, 
hogy neked mi tetszik, vagy nem tetszik, és 
miért, de ne mondj rosszat arra, amit  
a társad mond.

Egyszerűen csak fogadd el, hogy  
valaki  másképp gondolkodik, mint te. 

 Én nem szeretek, 
de imádom a 

sütiket!

Én szeretek sütni!

Jó tudni!
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Következőként a dráma terembe ment az 
osztály. A termet teljesen be lehetett sötétí-
teni, így az ajtót kinyitva vaksötét fogadta a 
gyerekeket. Volt, akit ez nem zavart és tódult 
befelé, egyesek viszont kicsit bátortalanab-

bak voltak és az ajtóból próbáltak a sötét 
ellenére bekukucskálni.

Bori néni igyekezett megnyugtatni a bizonyta-

lanabbakat. – Gyertek nyugodtan! – mondta.

Amint mindenki bent volt, Bori néni magá-

hoz hívta Tomit és odaadta neki a zajvédő 
fülesét, amit a fiú gyakran feltett drámaórán. 
Mielőtt még felvehette volna, a tanítónő a 
fülébe súgott valamit. – Ez most lehet, hogy 
hangos lesz, nyugodtan ki is mehetsz. –  De 
Tomi izgatottan várta, mi fog történni, persze 
a biztonság kedvéért feltette a fülest.

Ekkor hirtelen hangos zene kezdett szólni, 
fények villództak, Bori néni felől málna illat 
terjengett és víz spriccelt. Volt, aki sikított, 
volt, aki nevetett, egyesek táncolni kezdtek, 
mások egy helyben várták, mi lesz ebből az 
egészből. Zsuzsi, aki szeretett minden várat-
lanra elbújni, most is bekuckózott egy pad alá, 
két barátnője pedig hamarosan követte.

Néhány perc múlva elcsendesült a zaj, a fé-

nyek helyét a terem világítása vette át és Bori 
néni befejezte a gyerekek spriccelését.

– Na ki az, aki úgy érzi, az előbbi körülmények 
között biztosan nem tudott volna megoldani va-

lami csavaros rejtvényt? – kérdezte a tanítónő.

Kezek lendültek a magasba, Tomi és Zsuzsi 
mellett még jelentkeztek páran.

– És ki az, akinek kifejezetten tetszett ez? – 
tette fel Bori néni az újabb kérdést.

Ismét nyújtották a kezüket néhányan, s mond-

ták is, mi volt a jó. – Imádtam ezt a számot! – 
Jól esett a frissítő víz!

– Mindannyian mások vagyunk, más inge-

reket szeretünk, és vannak olyanok, amiket 
nehezen viselünk – vette át a tanár néni a szót 
a gyerekektől. – Ha valakinek valami nagyon 
kellemetlen, mindig igyekszünk megoldást ta-

lálni. Tomi például a drámaórákon is gyakran 
viseli a fülesét, most is odaadtam neki. Miben 

segít neki a zajvédő? Tomi, kérlek, te most 
maradj csöndben, valaki más mondja meg!

Zsolti válaszolt: – Tomi nem szereti az éles 
hangokat és a fülvédő tompítja ezeket. Amikor 
otthon hagyta egy kiránduláson, akkor mindig 
befogtuk a fülét, ha kellett!

– Így van! Tomi a hangokra érzékeny, a meg-

oldás pedig a fülvédő. De megoldottunk már 
több dolgot is, nem igaz? – válaszolt Bori 
néni. – Akkor most vágjunk neki a kiszabadu-

lásnak! Elárulom, az első nyomot a füles rejti.

Tomi megvizsgálta a kezében tartott zajvédőt. 
A fejpántjára egy papír volt ragasztva, leszed-

te és kihajtogatta. A lapon egy fénykép volt 
látható, ami a tanári asztalt ábrázolta.

Az asztalhoz legközelebb álló néhány gyerek 
már kezdte is átnézni, hogy megtalálják, mi 
várhat ott rájuk.

Zsófi talált egy pólót. Mielőtt még jobban 
megvizsgálhatták volna, Bori néni elkérte.

– Kinek a pólója ez és vajon miért ez a követ-
kező nyom? – kérdezte. – Annyit elmondok, 
minden összefügg a már említett ingerekkel és 
megoldásokkal.

– Az enyém! – kiáltott Luca. – Mindig kell, 
hogy legyen nálam cserepóló, mert utálom, 
ha koszos lesz.

– Pontosan! – válaszolta a tantónő. – Akkor 
most valaki más idézze fel, mikor és hogyan 
jöttünk rá erre.

Berci vállalta a feladatot: – Elsőben elmen-

tünk a Mesemúzeumba. Luca lekajálta a póló-

ját és iszonyatosan bömbölni kezdett. – Luca 
közben Bercire nyújtotta a nyelvét sértődöt-
ten. – Jó, bocs – folytatta Berci. – Szóval két-
ségbeestél, aztán végül kiderült, hogy nagyon 
nem bírod, ha foltos lesz a pólód, de nem gon-

doltad, hogy kellene hozni a programra. Végül 
Anna elcserélte veled a pólóját és meg tudtál 
nyugodni. Azóta az osztályban és a programo-

kon is van nálunk több póló.

– De a múltkor már nem is zavart! – kiabált 
közbe Zsófi. – Sáros lettél az erdőben és nem 
is vetted át a tisztát.
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– Nahát, tényleg – ismerte el Luca. – Azt 
hiszem, már tényleg nem zavar annyira. De 
azért még maradjon a póló! – nevetett.

Bori néni átadta Lucának a ruhadarabot. Bel-
sejében egy újabb lapot talált a kislány. Ezen 
is egy fotó volt, de Luca nem tudta, mi az, 
kérdőn mutatta a többiek felé.

– Én tudom! – kapta ki a kezéből a papírt 
Zsuzsi, aki talán a legjobb volt abban, hogy 
észrevegye az apró részleteket. Egy szekrény-

hez szaladt, kinyitotta és a szekrényajtó bel-
sejére ragasztott matrica mellé tette a lapot. 
A többiek ámulva látták, hogy csakugyan a 
matrica látható a fotón.

– Azta, ezt honnan tudtad? – csodálkozott Zoli.

– Hát nem is tudom – kezdte Zsuzsi. – Va-

lahogy mindig megjegyzek minden ilyesmit. 
Bár egy csomó fontos dolgot meg nem... – 
csöndesedett el.

– Mi van a szekrényben, hol a nyom? – kiál-
totta valaki.

Zsuzsi a polcon egy Fornettis zacskót talált és átad-

ta Bori néninek, aki felmutatta azt az osztálynak.

– Jaj, ez de ciki – dünnyögött Zsombi az orra alatt.

– Tényleg, te hánytál a Fornettitől kiskorod-

ban – mondta nevetve Bence, de Bori néni 

rosszalló tekintetére abba is hagyta a nevetést.

– Valaki elmondaná kicsit kedvesebben, mit is 
tudunk erről a zacskóról? – kérte a tanító néni.

– Elmondom én – ajánlkozott Bence és meg is 
kapta a lehetőséget. – Zsombi annyira utálta 
a Fornetti illatát, hogy kiskorában néha hányt 
tőle. Utána eléggé félt szegény, mikor mond-

juk kiránduláson elmentünk egy stand előtt 
vagy valaki azt hozott uzsira.

– És mi lett a megoldás? – kérdezte Bori néni. 
– Réka, te mire emlékszel?

– Nem történt soha baj, de kicsit untuk már, 
hogy Zsombi mindig fél – kezdte a kislány.

– Aztán egyszer valakinél volt egy ilyen nát-
hásságkor szagolható mentolos rudacska, azt 
odaadtuk Zsombinak, tetszett neki és nem is 
érezte a Fornetti szagot.

– Mondjuk utána annyit szagolgatta azt, hogy 
alig tudtuk leállítani róla – mondta nevetve 
Zoli.

Most már Zsombi is inkább nevetett. – Igen, 
úgy tűnik, vannak szagok, amiktől kiborulok 
és vannak, amikre rákattanok – mondta.

– Megtaláltátok az összes elrejtett tárgyat, és 
köszönöm a történeteket! – szólt Bori néni. – 
Indulhatunk is tovább!
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ÉRZÉKELÉS

Tapintás:

Ízlelés:

Szaglás:

Hallás:

Látás:

Vannak dolgok, amiket nem akarunk megérinteni, 
 mert túl meleg, hideg, éles, nyálkás vagy durva.  

Mik azok a dolgok, amiket nem szeretsz megfogni? 

Mik azok a dolgok, amiket  
szívesen tapintasz? 

Van olyan étel, amit soha, de soha  
nem akarsz megenni? Mi? 

Melyik az az íz, amit nagyon szeretsz? 

Mi az a szag, amitől befogod az orrod? Mi az az illat, amit szívesen szagolsz? 

Van olyan hang, amitől befogod a füled?  
Írd ide: 

Van olyan hang, amit szívesen hallgatsz?  
Írd ide, amit szívesen hallgatsz: 

Van olyan látvány, ami zavarja  
a szemedet? Mi az? 

Van olyan látvány, amit  
szívesen nézel? Mi az? 
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Kérdezd meg a többieket erről 
és gyűjts ide 5 olyan ingert (látási, hallási, szaglási, ízlelési, tapintási,  
bármelyik lehet), amit te kedvelsz,  ő pedig nem, sőt épp az ellenkezőjéhez írta: 
nagyon nem szereti.

Jó tudni!

Engem zavar ennek  
a szaga, amíg megeszed, 

addig átülök máshova. 

Vannak emberek, akik bizonyos ingereket 
keresnek, ugyanakkor más ingereket mesz-

szire elkerülnek. 

Vannak, akik szeretik, ha szinte mindig van 
a kezük ügyében valami, szívesen érnek 
hozzá akár különleges felületekhez is, míg 
mások tartózkodnak ettől. Nem szeretik, ha 
váratlanul megérintik őket. Ódzkodhatnak 
az öleléstől, kézfogástól is. 

Mindenki más és más választ adott ezekre 
a kérdésekre, mert mindenkit más dolgok 
zavarnak vagy más dolgot szeretnek. 

Most képzeld el, hogy azt, ami a legjobban 
zavar, amitől a legjobban távol akarod tar-

tani magad, egész nap el kell viselned…

Hogy éreznéd magad? Kibírnád egész nap?

Vannak emberek, akiknek az érzékelése 
extrém érzékeny,  és lehet, hogy fárasztja/

zavarja egy olyan   inger is, amit te meg sem 
érzel vagy észre sem veszel.

Ha valami zavar téged, akkor azt meg-

mondhatod.

Látás:

Szaglás:

Hallás:

Ízlelés:

Tapintás:
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– Bírjátok még, srácok? – kérdezte Bori néni 
a folyosón álló gyerekcsapatot. A válasz még 
mindig lelkes igen volt, holott már nem kevés 
dolgon volt túl az osztály.
– Szuper! – folytatta a tanítónő. – Ebben 
a szobában egy útvesztőből kell kijutno-

tok. Négy fős csapatokban mentek végig és 
minden csapatnak ki kell jutnia a folyta-

táshoz. A terembe lépve a jobb oldali úton 
induljatok el és a bal oldalon kell majd 
kijönnötök. Aki kiért, az itt, a mellettünk 
lévő teremben, csukott ajtónál, lehetőleg 
halkan várja a többieket, hogy aki még nem 
járt bent, ne tudhasson meg semmit előre. 
Minden útelágazásnál egy kérdés vár rátok, 
ami egy meséhez kapcsolódik, amit máris 
elmesélek. Igyekezzetek minél több mindent 
megjegyezni belőle, a történetet ugyanis 
csak egyszer tudjátok meghallgatni. Megké-

rek mindenkit, hogy odabent ne csaljon, ne 
ugrálja át a padokat a kijutáshoz. A válaszo-

kat kérlek jegyezzétek fel ezekre a lapokra 
is! Mielőtt elkezdenénk, alkossatok négyes 
csoportokat a névsor alapján.
A gyerekek csapatokba rendeződtek, majd 
Bori néni elkezdte a mesét.

– Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy 
csodálatosan szép királylány. Messze föld-

ről csodájára jártak szépségének, és amikor 
eladósorba került, bizony lépni nem lehetett 
a városban a kérők hadától. Örült ennek 
nagyon apja, a király, ugyanis kicsit mindig 
is félt attól, hogy kitudódik, lánya rettentő 
buta és így nem érkezik majd egy kérő sem, 
szépség ide vagy oda. A király úgy gondolta, 
mérkőzzenek meg egymással a kérők több 
próbában, a legdaliásabb lovag pedig elnyer-

heti majd lánya kezét.
Egy egyszerű pásztorlegény is a városban járt 
épp aznap, amikor a király kihirdette  
a versenyt. Azt gondolta, nincs veszteniva-

lója, ő is harcba száll a királylány kezéért, 
hátha szerencséje lesz.
Elsőként a királylány arany fejdíszét kellett 

megkeresniük a kérőknek a közeli erdő-

ben. A pásztorlegény az erdőben bolyongva 
találkozott egy kisegérrel, aki váratlanul 
megszólította őt. 
– Hallgass ide te legény! – mondta. –  
Tudom, hová rejtették, amit keresel! Adj 
enni nekem és a családomnak, és én is segí-
tek neked!
Az ifjú szerzett élelmet az egércsaládnak. 
Cserébe a kisegér tényleg megmutatta neki 
a fejdísz rejtekhelyét. A fiú büszkén adta át a 
királynak a megtalált kincset.
A második próbának a sikertől vidáman 
vágott neki. Egy mindenféle szörnyűséggel 
teli labirintuson kellett a kérőknek átjutni-
uk. Voltak ott csúszómászók, bogarak, bűzös 
sár, ami nyakig ért. A fiú megkeményítette 
magát, nem gondolkodott, nem figyelt más-

ra, csak arra, hogy minél előbb célba érjen. 
Így aztán nem is hallotta a hangot, ami egy-

szer csak megszólította: 
– Segíts nekem legény és én elsőnek juttat-

lak ki a labirintusból! – kiáltotta felé egy 
kígyó. A pásztorfiú irtózott a kígyóktól kis-

gyerekkora óta, féltette tőle mindig az álla-

tait is. Így mikor szeme elé került a kígyó, a 
próbához kapott kardjával azon nyomban le 
is kaszabolta, nem hallotta a hozzá intézett 
szavait. Ment csak tovább és tovább, átgá-

zolva mindenen. Végül nem jutott ki első-

ként a labirintusból.
De nem csüggedt, volt még hátra próba,  
az utolsó. Ezen a labirintusból három leg- 

gyorsabban kijutott kérővel kellett már csak 
megmérkőznie.
Amíg vártak a kérők a következő feladatra, 
egyikük élelmet hozott az udvari piacról, 
majd megkínálta vele társait is. A pásztorfiút 
meglepte ez a kedves gesztus, de mivel rivá-

lisok voltak, úgy döntött, most nincs helye a 
barátkozásnak. A másik három fiatalember 
jókedvűen, nevetgélve fogyasztotta el a fi-

nomságokat, míg ő egyedül, elhúzódva tőlük, 
csendben viselte gyomra korgását.
Bejelentésre került aztán a végső próba: Egy 
gonosz sárkány vitte magával a királylányt az 
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üveghegyen túli várába. Aki megmenti sze-

gény lányt, egyúttal megszerzi a kezét is. A 
király a rablást bizonyítandó, felvitte a kérő-

ket a királylány toronyszobájába.  
A gonosz sárkány felperzselte a szobát, meg-

ölte a királylány két udvarhölgyét.
A négy kérő kapott némi felszerelést az útra, 
majd elindultak. Mindannyian más utat vá-

lasztottak a cél eléréséhez.
A pásztorfiú gyerekkorában hallott egy 
mesét egy üveghegyen túli különös világról 
és azt gondolta, hátha igaz a mese, és annak 
segítségével nyomára bukkanhat a sárkány-

nak. És úgy is lett. A mesét követve elérke-

zett egy palotáig, amelynek kapujában egy 
hétfejű sárkány őrködött.
A fiú összeszedte bátorságát, kardot rántott 
és rárontott a sárkányra. Ám az nem támadt 

vissza, hanem kedves hangon megszólítot-
ta a legényt. De úgy tűnt, ezt a legény vagy 
nem hallotta, vagy nem hitte, hanem csak 
rohant tovább és levágta a sárkány első fejét. 
A sárkány keservesen sírni kezdett és lassan 
arrébb húzódott.
Itt már kezdte érezni a pásztorfiú, hogy  
valami nagyon furcsa. Hallgatni kezdte a sár-

kányt, aki így kesergett: – Nem elég, hogy a 
király elrabolta egyetlen gyermekemet, most 
még az ő legkedvencebb fejét is elvesztet-
tem... Miért nem lehet nekem boldog életem, 
csak azért, mert sárkány vagyok?
A legény megsajnálta és megszólította:  
– Miért raboltad el a király lányát, sárkány?
A sárkány tovább bömbölve így válaszolt: 
– A király megfenyegetett, hogy megöli  
gyermekemet, ha nem rabolom el a lányát, 
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és még a szobáját is fel kellett perzselnem, 
megölnöm két udvarhölgyét. Pedig én életem-

ben egy legyet sem bántottam még. De a gyer-

mekem élete mindennél fontosabb nekem.
A fiú nem értette, miért folyamodott a király 
ilyen furcsa tervhez. Úgy döntött, segít a sár-

kánynak kisfia visszaszerzésében. A sárkány na-

gyon hálás volt és a királylányt is rögtön átadta, 
sőt egy szélsebes lovat is adott nekik, hogy mi-
hamarabb hazaérjenek. A legény és a királylány 
megkedvelték egymást az út alatt. A pásztorfi-

únak nagyon tetszettek a lány különös logikájú 
viccei, sosem hallott még korábban ilyeneket.
A várba visszatérve a lánnyal együtt a király-

hoz mentek és követelték tőle, hogy enged-

je szabadon a sárkánygyermeket. A király 
elengedte, a fiú pedig kérdőre vonta, miért 
tette, amit tett. A király bevallotta, hogy attól 
félt, ha nem tűnik elég értékesnek és nehe-

zen megszerezhetőnek a lánya, akkor majd 
kevésbé fog kelleni a kérőknek, mert szegény 
nagyon buta. A lány nagyon megdöbbent 
ezen, nem gondolta, hogy apja ilyen rossz 
véleménnyel van róla.
A pásztorfiúval úgy döntöttek, nem kell nekik 
fele királyság, elmennek a királyi udvartól 
minél messzebbre. A gyermeke megmenté-

séért hálás sárkány szeretettel látta őket és 
megosztoztak gazdagságán. Hamar kiderült, 
hogy a királylány agya bizony furcsa rugóra 
jár, de valójában mindig neki volt igaza.
Máig is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

A mese után Bori néni kinyitotta az ajtót és 
a névsor utolsó neveiből alkotott csapatot 
kérte fel az indulásra. – Ha véletlenül elté-

vednétek és visszajutnátok egy már megvá-

laszolt kérdéshez, akkor mindig jegyezzétek 
fel az új választ is, úgy hogy látható marad-

jon a korábbi is.
A csapat elindult, a többiek izgatottan vára-

koztak. Volt, aki átbeszélte társaival a történe-

tet, mások egész másról kezdtek diskurálni.
Az első csapat rekord gyorsasággal kiért az 
útvesztőből és bementek pihenni a szomszé-

dos terembe.

Bence, Zsuzsi, Réka és Zsolti indult el ezt 
követően, nagy magabiztossággal, hogy ez 
végre egy gyors és könnyű feladat lesz.  
Az első kérdésnél nevettek is, hogy olyan 
könnyű, hogy azt még egy kiscsoportos óvo-

dás is megválaszolná.
A második kérdésnél viszont nem tudtak egyet-
érteni. A kérdés az volt, buta volt-e a királylány?
Bence és Réka azt mondták, igen, hiszen a 
mese elején meg is említették, mennyire félt 
a király, hogy nem lesz kérője. Zsuzsi és Zsol-
ti viszont emlékeztették őket, hogy a mese 
végén az derült ki, hogy a királylány egyálta-

lán nem volt buta, csak egészen máshogyan 
gondolkodott, mint a körülötte élők.
A döntést végül kő-papír-ollóval döntötték el, 
érvekkel ugyanis egyik lehetőségről sem tud-

ták meggyőzni egymást. Egy viszonylag köny-

nyű kérdés után ismét tanakodniuk kellett.
– Ezek nagyon hülye kérdések – dünnyögte 
közben Bence. – Ezt megint nem lehet eldönte-

ni. Nekem bejött a legény viselkedése, mert azt 
éreztem, bátor volt, de tény, hogy közben volt, 
hogy nagyon nem volt kedves. A végén meg 
igazából az volt. Nem tudom... – fogta a fejét.
– Mi lenne, ha akkor csak választanánk 
megint egy utat? – kérdezte Réka. – Max 
visszakerülünk ide és akkor a másik választ 
próbáljuk ki.
Ebben egyet tudtak érteni, így továbbindultak.
A többi furcsa kérdésnél is a korábbi stratégi-
át alkalmazták, végül elérkeztek az ajtóig.
A várakozó teremben aztán alig várták, 
hogy megbeszélhessék a válaszokat. A pa-

pírokat összehasonlítva kiderült, hogy volt 
olyan, ahol mást válaszoltak, mégis mind-

két csapat kijutott.
Az újabb beérkező csapatokkal is mindenki 
összehasonlította a válaszait és kezdték nem 
érteni az egészet.
– Olyan, mintha bizonyos kérdésekre teljesen 
mindegy lett volna, hogy milyen választ adunk 
– vonta le a következtetést Tomi. – És én már 
emlékszem is, melyik kérdések voltak ezek  
–  tette hozzá rögtön. – Amiknél el kellett dön-

teni, hogy ki milyen volt. Ahol a történet  
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cselekményére vonatkozó kérdés volt, ott min-

denki ugyanazt válaszolta, vagy aki véletlenül 
nem, az visszajutott újra a kérdéshez és akkor 
már ők is a másik, a helyes választ választották.
Kis idő múlva megérkezett az utolsó csapat 
és velük Bori néni is.
– Na hogy... – kezdte volna kérdezni, de néhá-

nyan egyszerre támadták le őt a kérdéseikkel.
– Bori néni, hogy lehet, hogy mindenki mást 
válaszolt és kijutott?
– Bori néni, miért voltak ilyen fura kérdések?
– Bori néni, csalt valamelyik csapat, ha mást 
válaszoltak, mint mi és mégis kijutottak?
A tanítónő elcsendesítette az osztályt, majd nem 
a kérdésekre válaszolt, hanem ő is kérdezett:
– Melyik kérdéseknél gondoljátok, hogy bár-

melyik válasz jó lehetett?
Tomi, aki korábban már elmondta teóriáját 
a többieknek, most Bori nénivel is megosz-

totta azt.
– Igen Tomi, jól látod – nyugtázta a tanító 
néni. – Nézzük akkor végig ezeket a kérdé-

seket! Milyen volt a királylány? Buta vagy 
okos? Milyen volt a legény? Bátor vagy szív-

telen? Milyen volt a sárkány vagy a király? 
Gonosz vagy szerető? Mit gondoltok, vannak 
ezekre a kérdésekre helyes válaszok? Tegye 
fel a kezét, aki szerint nincsenek!
Jó pár gyerek keze lendült a magasba. Bori 
néni Annát kérte meg, hogy mondja el,  
szerinte miért.
Anna elmondta, szerinte hogyan volt szó  
a mesében arról, hogy a királylány buta volt 
és közben arról is, hogy okos. A többi esetet 
is elmesélte egy-egy gyerek.
– Eldönthető-e szerintetek valakiről teljesen 
egyértelműen, hogy pontosan milyen is?
A válasz egyöntetű nem volt.
– És vajon így van ez a való életben is, mond-

juk itt az osztályban?
Most mindenki egyetértett az igen válaszban.
– Mit gondoltok, akkor mégis mi alapján lehet 
valaki belső tulajdonságait megállapítani?
Zsuzsi szépen megfogalmazta: – Mindenki 
másmilyen lehet különböző helyzetekben.  

Amit gondolunk róla, az attól függ, milyen-

nek látjuk őt egy-egy helyzetben. 
– Vagy mi az, ami nekünk fontos, ami ne-

künk tetszik vagy nem tetszik a másikban – 
tette hozzá Boti.
– Szuperek vagytok! – dicsérte meg őket 
Bori néni. – Remélem az izgalmas feladatok 
emléke mellett az is megmarad majd ben-

netek, hogy mikről is beszélgettünk a mai 
napon! Most ideje tovább indulnunk, gyer-

tek, vár a következő küldetés!
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Kedves voltam, amikor… Undok voltam, amikor….

Kitartó voltam, amikor…. hamar feladtam a próbálkozást, amikor…

Félénk voltam, amikor… bátran viselkedtem, amikor….

Szívesen osztozom a… soha nem adnám oda senkinek a …

Türelmes vagyok abban, ... türelmetlen szoktam lenni, amikor…

BELSŐ TULAJDONSÁGOK
De

De

De

De

De
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Jó tudni!

Siess Zsuzsi,
 a többiek már 

rég leírták 
a választ.

Engem zavar, ha 
sürgetsz, 

szükségem van 
még pár percre!

Itt egy lista pozitív belső tulajdonságokról, mindegyikhez írd be valame- 
lyik osztálytársad nevét, akire szerinted illik ez a tulajdonság. Minden  
tulajdonsághoz más gyereket írj!

Nincs olyan ember, aki mindig jó. Sem 
olyan, aki mindig rossz. 

Ahogy a külső tulajdonságainkban külön-

bözünk, úgy a belső tulajdonságaink sem 
egyformák. 

Rengeteg, több száz tulajdonság van, és 
egyik sem teljesen igaz valakire. 

Egymás belső tulajdonságait megis-

merni nem könnyű feladat. Ha iga-

zán figyeltek egymásra, akkor látni 
fogjátok, hogy van olyan belső 
tulajdonság, ami az egyik 
helyzetben igaz valakire, 
egy másik helyzetben 
pedig pont az ellenke-

zője lesz igaz ugyanar-

ra az emberre.  
A belső tulajdonsága-

ink helyzetről hely-

zetre változnak.

Biztos van olyan belső tulajdonságod, amit 
jobban szeretsz a többinél, és van olyan, 
amit szívesen megváltoztatnál.  Ezzel mind-

annyian így vagyunk. A belső tulajdonsá-

gainkon tudunk változtatni, ha szeretnénk, 
még akkor is, ha néha ez nagyon nehéznek 
tűnik. Így, hogy különbözőek vagyunk, 
tudunk segíteni egymásnak, amikor szükség 
van rá.  

türelmes

kitartó

jószívű

segítőkész

őszinte
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– Most pedig egy izgalmas akadálypálya  
következik! – kiáltotta Bori néni, miközben 
a következő úti cél felé vezette a gyerekeket, 
akik úgy tűnt, kitörő örömmel üdvözölték  
a hírt.

A tornaterem előtt megálltak és izgatottan 
nézegették a folyosón álló asztalt, amin színes 
feliratos, kitűzőnek tűnő valamik sorakoztak.

– Az akadálypályán mindenkinek lesz egy 
szerepe és minden feladatnál meg lesz majd 
határozva, hogy melyik szereplőknek kell 
végigcsinálniuk. Valahogy meg kell először 
egyeznetek, hogy ki milyen szerepben fog 
végighaladni a pályán. Gondoljátok végig, 
vajon a felsoroltak közül melyik képessége-

teket tartjátok a legerősebbnek. Lehet, hogy 
lesz olyan, aki egyiket sem érzi magáénak 
vagy nem jut már neki abból, amit leginkább 
szeretne, de próbáljatok megegyezni. A játék 
során lesz lehetőség majd néhány cserére 
is. A papíron, amin a kitűző van, találtok 
egy rövid leírást is a szerepről, ez segítheti a 
döntést. 

Mindenki igyekezett az asztalhoz jutni és vá-

lasztani egy szerepet. Volt, aki méltatlankodott, 
mások örömmel és büszkén tűzték fel magukra 
a kitűzőt. Bori néni elégedetten konstatálta, 
hogy egészen rövid idő alatt és nagyobb ösz-

szezördülés nélkül végeztek a gyerekek a fel-
adattal.

– Annyit kérek még, hogy váljatok szét két 
csapatra. Mondani fogom, hogy melyik sze-

repből hányra lesz szükség a csapatokban, 
kérlek alkossatok két csoportot! Kell majd 
mindkét csapatba kódfejtő, sasszem, erőeme-

lő, lopakodó, kötéltáncos, magasugró, vadász-

kutya orrú, fülelő. A pálya végén eljuttok egy 
másik helyszínre, ott találkozunk! – mondta 
Bori néni, majd az első csapatot beengedte a 
tornaterembe.

Az ajtóban az iskola egyik tanára várta őket és 
egy borítékot adott nekik.

– Az első feladatot a borítékban szereplő rejt-
vény megfejtése mutatja majd. Kérem, hogy 
csak a kódfejtők próbálják megoldani a felad-

ványt, 5 percük van rá. Ha mégsem sikerülne, 
akkor lehet valakit bevonni, de az egész pálya 
során kétszer cserélhettek, szóval jól gondoljá-

tok meg. Egyszer lehetőség lesz passzolni is és 
a feladat elvégzése nélkül továbbmenni.

Zsuzsi és Kata, az első csapat két kódfejtő-

je törni kezdték a fejüket. A többi csapattag 
izgatottan pusmogott, majd egyszer csak azt 
vették észre, hogy Zsuzsi sírdogál, Kata pedig 
nyugtatni próbálja.

– Mi a baj? – kérdezte Zsófi a két lányt.

– Egyikünk sem tudja még a megoldást, de 
Zsuzsi kicsit megijedt, hogy már most cserélni 
kellene – magyarázta Kata.

– Imádom a rejtvényeket – szólalt meg Zsuzsi 
is –, otthon egy csomószor hamarabb megol-
dom, mint apa, pedig ő aztán nagyon okos. De 
ez itt most nagyon másféle rejtvény... Nem is 
annak nevezném és nem is kódfejtőnek kell 
hozzá lenni, inkább matekosnak. De az egyi-
künknek sem annyira megy...

– Semmi gond! – kiáltott Zsófi. – Adjátok 
nekem a feladatot, tudjátok, hogy mennyire 
szeretem a matekot.

A csapat tanakodott egy kicsit. Zsuzsi amiatt 
is aggódott, hogy talán Zsófi sem elég jó ma-

tekos ehhez a példához, viszont rögtön pasz-

szolni sem akart. Végül úgy határoztak, Zsófi 
kipróbálhatja magát.

Jól döntöttek, a lánynak szinte pillanatok alatt 
sikerült rájönnie a megoldásra. A csapat a 
sikertől újra jó hangulatba került és örömmel 
mentek tovább a második állomásra.

Itt az erőemelőkre volt szükség. Igen ám, de 
mint kiderült, nem pusztán nyers fizikai erőt 
igényelt a feladat, hanem némi gondolkodást 
is. A csapat szerencsésnek érezte magát, mert 
Gergő nem csak a sportok szerelmese volt, de 
szívesen csinált különféle kísérleteket is sza-

badidejében, így rá tudott jönni arra, hogyan 
is jussanak túl az akadályon.

A pálya végére bizony rendesen elfáradtak. Ki 
kellett használniuk a második cserét és a passz 
lehetőségét is, ráadásul így is volt egy pont, 
ahol majdnem feladták.
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Az akadályok után az ebédlőbe jutottak, ahol 
kimerülve és egy kicsit csalódottan rogytak le.

– Ez valahogy nem volt jó... – kezdte meg-

fogalmazni a gondolatait Kata. A többiek 
helyeslően sóhajtottak. – Egyik szerep sem 
pont az volt, aminek gondoltam, mikor vá-

lasztani kellett. Vagy ti mire gondoltatok, mit 
kell majd csinálni?

A többiek egymás szavába vágva kezdték 
mondani a véleményüket, ami nagyon hason-

lított Katáéhoz. Mintha minden szerephez 
tartozó feladatban lett volna egy csavar.

– Ráadásul mi nem is kellettünk semmire... 
– mondta Zsófi, a sasszem, és véleményéhez 
csatlakoztak a vadászkutya orrú és fülelő csa-

pattagok is.

Hamarosan érkezett a következő csapat, 
akik, mint kiderült, hasonló véleménnyel 
voltak a játékról.

A harmadik csapat lógó orral ért az ebédlőbe, 
Anna pityergett is, Tomi láthatóan feszült volt. 
Nem sikerült végigcsinálniuk a pályát, így at-
tól féltek, miattuk oda az egész, sosem jutnak 
ki az iskolából...

Az ebédlőben gyülekező gyerekek már nagyon 
várták Bori nénit, és amint a tanító néni belé-

pett, le is támadták egy kérdésözönnel.

– Hogy lehet, hogy volt, akik nem is vettek 
részt a feladatokban? Elrontottunk valamit? 
Miért kellett akkor nekik ez a szerep? Miért 
voltak ilyen nehezek a feladatok? Már sosem 
jutunk ki?

– Tudom, hogy szeretnétek választ kapni mi-
előbb ezekre a kérdésekre, de kérlek, közben 
kezdjetek el sorba állni az ebédkiosztó ablak-

nál, ugyanis tartunk most egy ebédszünetet. 
Ha mindenki leült az asztaloknál az ebéd-

jével, elmondom a további tudnivalókat és 
válaszokat is kaptok.

Az osztály a mindennapokban megszokott 
módon sorakozni kezdett és hamarosan min-

denki leült. A finom illatokat megérezve jöttek 
rá sokan, mennyire megéheztek, épp csak az 
izgalmas feladatok mellett eszükbe sem jutott 
ez. Bori néni, ahogyan ígérte, beszélni kezdett.

– A kérdésekből és a sorban állás alatt elcsí-
pett beszélgetésekből tudom, hogy nem igazán 
tetszett nektek az akadálypálya, szomorúak 
és csalódottak is vagytok. Sajnálom, hogy így 
alakult, de ne aggódjatok, semmi nincs vesz-

ve, és meg volt az oka annak, hogy ezt a szobát 
ilyenre terveztük.

A képességeinket nem mindig egyszerű fel-
mérnünk, nem mindig egyszerű a csapatmun-

ka, de a segítőim visszajelzései alapján szupe-

rül helytálltatok, még ha össze is zavarodtatok 
vagy meg is ijedtetek. Galád módon mindezzel 
egy másodlagos feladatot és tanulságot is rej-
tettünk az akadálypályába. Döntöttetek nehéz 
helyzetekben, támogattátok egymást, és arra 
is rájöttetek, hogy nem minden feltétlenül az, 
aminek elsőre gondoljuk, és nem mindig egy-

szerű eldöntenünk, kik is vagyunk.

Most tartunk egy kis pihenőt, de ne aggód-

jatok, továbbmehettek! Nem rontottatok el 
semmit végleg, biztos vagyok benne, hogy ki 
fogtok szabadulni! Egyetek, igyatok, próbálja-

tok lazítani és helyretenni, ami történt.

Remélem, hogy senki nem lesz annyira kaja-

kómás, hogy elfelejtse, amit az akadálypályán 
megfigyelt, észrevett, ezekre ugyanis szükség 
lesz a további szobákban. Azaz a későbbiek-

ben lesz szükségünk azokra a csapattagokra, 
akikre most nem került sor a pályán. Aki attól 
fél, nem fog már jól emlékezni, az ebéd után 
leírhatja, amit megjegyzett. Ha eddig esetleg 
beszélgettetek a feladatokról, az nem gond, de 
ezután kérlek, próbáljátok meg az információ-

kat magatokban tartani.



26

Képességek
Vannak dolgok, amiket észrevétlenül tanultál meg, és vannak 
olyanok, amiket azért tudsz most, mert elhatároztad, hogy meg-
tanulod. Rajzold vagy írd le, mik azok, amiknek örülsz, hogy már 
tudod, és mik azok, amiket még szeretnél megtanulni. 

 örülök, hogy már tudom szeretném még megtanulni 
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Gondolj 5 osztálytársadra!

Jó tudni!

Nem baj, majd 
én segítek!

Ez nekem 
túl nehéz...

szeretném még megtanulni 

neve amit ő tud, és én (még) nem

A képesség az, amit éppen az adott pillanat-
ban már tudunk.  A képességeink folyama-

tosan változnak. 

Mindig lesznek olyan dolgok, amikben úgy 
érzed, ügyes vagy profi vagy. 

Míg más dolgok nehezebben mennek. Sen-

ki sem lehet  mindenben egyformán ügyes. 

Hibázni mindenki szokott, a hibák segíte-

nek nekünk a tanulásban. 
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Ebéd után Bori néni hagyta egy kicsit lazítani 
még a gyerekeket, de aztán indulniuk kellett 
tovább, hiszen vártak még rájuk feladatok.

– Készen álltok? – tette fel hirtelen a kérdést. 
Elhangzott néhány igen, de korántsem olyan lel-
kesen, mint korábban. Bori néni kicsit megijedt, 
hogy nem lesz már erejük, de azt azért örömmel 
látta, hogy minden gyerek figyel. – Remélem 
azért ennél jobban akarjátok, hogy kezdődjön  
az újabb kaland! – folytatta nevetve és itt már  
az osztály is kezdett kicsit aktívabb lenni.

– A szomszédos teremben vár rátok a követke-

ző feladat, ami egy kicsit talán másmilyen lesz, 
mint az eddigiek. Gyertek!

A teremben Bori néni minden gyerek kezébe 
adott egy tabletet, közben pedig elkezdett ma-

gyarázni: – Ebben a szobában arra derül fény, 
hogy mennyire ismeritek jól egymást. Persze az 
eddigiekben is volt ilyesmi, és ki is derült, hogy 
igazán jól összekovácsolódott csapat vagytok, 
de most még jobban elmélyülünk ebben. Ha 
elmondtam a feladatot, válasszatok magatok-

nak párt. Utána a tableten ki kell majd tölte-

netek néhány kérdést, amiket kérlek, nagyon 
őszintén válaszoljatok meg. Nem fogjuk a 
válaszaitokat megnézni, csak név nélkül látunk 
majd egy izgalmas összesítést a végén. Miután 
végeztetek, cseréljetek tabletet és újra töltsé-

tek ki ugyanazt, de most úgy, hogy a párotok 
nevében válaszoltok. A végén cseréljetek ismét, 
és a program összehasonlítja az eredményeket. 
Ne aggódjatok, semmi gond nincs, ha kiderül, 
hogy valaki nem ismeri a párját annyira,  
a teremből ki fogtok jutni és közben még sok 
újat meg is tudtok egymásról!

A gyerekek gyorsan párokba rendeződtek, 
majd csendben elkezdték a kérdéssor kitölté-

sét. Különböző helyzetekbe kellett beleképzel-
niük magukat, majd kiválasztani, hogy érzik 
magukat ezekben.

Az első körben csak néha lehetett egy-egy 
sóhajtást hallani, mikor úgy tűnt, valaki nem 
tudja, mit is válaszoljon.

Kiderül, hogy egy hétig elmarad a matekóra 
– hangzott az egyik szituáció, és Zsófi kicsit 

elgondolkodott. Az őszinte válasz az, hogy 
csalódott lesz, hiszen ez volt az egyik kedvenc 
tantárgya. De tudta, hogy a nagy többség öröm-

mel reagálna a helyzetre, ő pedig akár kicsit 
nevetségessé is válhat, amiért mást gondol. De 
Bori néni azt mondta, nem kell, hogy mindenki 
megtudja a válaszát, így aztán őszintén bejelöl-
te, hogyan is érezné magát.

Zolinak egy másik kérdés okozott egy kis fej-
törést: Filmet néztek és a főszereplő kutyája 
meghal. Zoli imádta a kutyákat, az is előfordult 
már vele, hogy otthon filmet nézett és egy meg-

ható jelenetnél bizony kicsordult a könnye. De 
ezt senki nem tudta róla. Vajon mit szólnának 
a többiek, ha ezt tudnák? Azt gondolta, nem az 
a fiú, aki minden helyzetben a legkeményebb, 
és egyszer talán már sírt is az osztály előtt, de 
akkor csúnyán elesett és még a csapata is el-
vesztette a meccset és nem csak egy filmről volt 
szó. Bár tény és való, hogy a válaszokban nem 
szerepelt, hogy sírni fog, mindössze annyi, hogy 
meghatódik. Ösztönösen összehúzta magát egy 
kicsit a tablet fölött, nehogy bárki is lássa a beje-

lölt választ, majd megnyomta.

A második fordulóban már többek arcán lát-
szott a tűnődés vagy néha a tanácstalanság.  
A kitöltés közben voltak, akik társukat figyel-
ve próbáltak ráérezni a válaszra, talán esetleg 
némi segítséget is remélve, és voltak nagy 
összenevetések is. A feladattal minden gond 
nélkül végeztek, feszült csendben várták az 
eredményt.

– Úgy látom, mindenki végzett – szólalt meg 
a tanító néni. – A program összesítette az 
eredményeket és elsőként azt nézhetjük meg 
a táblára kivetítve, hogy mennyire tudtátok el-
találni a párotok válaszait. Itt most nem fogjuk 
látni, hogy melyik eredmény kikhez tartozik, 
de nálatok is meg fog jelenni, így ti pontosan 
fogjátok tudni. Ha kijön valami érdekes és az 
adott pár esetleg szeretne beszélni róla, akkor 
megbeszélhetjük.

A táblán kirajzolódtak az eredmények.  
Voltak párosok, akik szinte az összes kér-

désnél ráéreztek társuk válaszára. Úgy tűnt, 
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nagyon sokat senki nem tévedett, de volt azért 
érdekes eredmény.

Bori néni úgy gondolta, megér egy kérdést, 
hogy vajon szeretnének-e ezek a párok mesélni 
az eredményről. – Ti azt is látjátok a tableten 
– kezdte –, hogy melyik kérdéseknél tért el 
a válaszotok. Az a két páros, akiknél ez a két 
nagyon eltérő eredmény született, szeretne 
esetleg mesélni róla, hogy mit gondolnak, mi-
ért történt így? Ha nem, akkor a nemet mon-

danotok sem kell, így maradhattok nyugodtan 
névtelenek.

A gyerekek nézegetni kezdték az eredményei-
ket, majd néhányan összenéztek.

Anna is párjára nézett, majd megszólalt:  
– Úgy tűnik, Zsuzsi engem sokkal vidámabb-

nak és bátrabbnak lát, mint én magamat – 
mondta szégyenlősen elmosolyodva.

– Hát persze, mert egy menő csaj vagy – vála-

szolt rögtön Zsuzsi, miközben csillogó szemek-

kel tekintett barátnőjére.

Anna szeretettel megölelte Zsuzsit. – Köszö-

nöm, ez nagyon jól esik. Talán kicsit tényleg 
olyan is vagyok – nevetett. – De persze legin-

kább szeretnék annak látszani, ezért sokszor 
olyasmit is megcsinálok, amitől valójában fé-

lek. Vagy épp nem mondom el, ha valami bánt 
–  vallotta be elhalkulva.

A két lány őszinte megnyilatkozásán felbáto-

rodva Tomi és Berci is jelentkeztek, hogy ők is 
elmesélik, miért lett a többiekétől kicsit külön-

böző az eredményük.

Berci kezdett bele: – Én azt gondolom, elég jól 
ismerem már Tomit, mert már második óta jó 
barátok vagyunk, tudom mit szeret csinálni, 
mi a kedvenc kajája, mikor lesz ideges, hogyan 
segíthetek neki. De ezek a kérdések mind arra 
vonatkoztak, hogy mit érezhet különböző hely-

zetekben. Ez viszont valahogy nehéz, mert ezt 
sokszor nem tudom jól eldönteni. Pedig tudom, 
hogy miért is van ez így, de ezt majd Tomi 
elmondja.

Tomi kicsit zavartan babrálta a pulcsija kapucni-
jának zsinórját, de azért megszólalt: – Hát igen, 
mondták már, hogy nem látszanak rajtam az 

érzelmek úgy, mint másokon, vagy hogy épp pont 
az ellenkezője látszik. Tudjátok, mert más az ope-

rációs rendszerem – nevetett a fejére mutatva. – 
Azért sok mindent megtanultam már elmondani, 
de ezeket egyébként tudja a Berci, csak most úgy 
érzi, hogy nem, de mindig tök jól eltalálja, mikor 
igazából történik valami. Meg mindig megkérdez. 
Nekem meg azért volt nehéz ez a feladat – foly-

tatta –, mert sokszor nehéz a másik helyébe kép-

zelnem magam, na meg az érzelmeket leolvasni 
valaki arcáról. De így, hogy Berci volt a párom, 
azért jobb volt, mert róla sok mindent tudok, 
egy időben még listát is írtam róla – sütötte le a 
szemét kicsit elpirulva, mert azt érezte, megint 
többet osztott meg a kelleténél.

De barátja már a segítségére is sietett: – Az tök 
jó volt, nekem is volt egy listám rólad.

A két fiú nevetve pacsizott össze.

– Köszönöm, hogy megosztottátok velünk 
ezeket! – szólalt meg most Bori néni. – Mielőtt 
továbbmennénk, mutatok még egy érdekességet. 
A program a válaszokhoz színeket is rendelt, 
kivetítem, hogy mindenki lássa a saját válaszát

egy-egy kérdésnél. Láthatjátok, hogy ugyan-

annál a kérdésnél akár mind a négy különféle 
válasz is előfordulhatott, ezért ott négy különféle 
szín jelenik meg. A sok-sok szín, amit láttok, azt 
jelenti, ennyire különbözőképpen érezhetitek 
magatokat ugyanazokban a helyzetekben. 

A gyerekek csodálkozva bámulták a kérdések-

hez tartozó színpalettákat.

– Mit gondoltok erről? – kérdezte a tanítónő. – 
Zsófi? – szólította az egyik jelentkezőt.

– Hát tökre nem ugyanazt válaszoltuk! – kiál-
totta a lány.

– Ugye milyen érdekes? – vette vissza a szót 
Bori néni. – Ugyanaz a helyzet, mégis  
mennyiféleképpen érzitek benne, tőle magato-

kat. És persze egyik sem jó vagy rossz, ilyenek 
vagyunk. Remélem, hogy ez eszetekbe tud jutni 
majd a játékon kívül is, a való életben, mikor 
valakit nem értetek hirtelen vagy furcsának 
találjátok. És ahogy azt Tomi és Bence példája 
is mutatja, ha kérdeztek vagy elmondjátok  
a másiknak, mit éreztek, az sokat segít!
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ÉRZELMEK
Mitől érzed magad...

Hogy érzed magad, amikor:

Nézőpontváltás az, amikor beleképzeled ma-

gad valaki más helyébe. Ez segít abban, hogy

megértsd és átérezd, a másik ember hogy

érzi magát. Segít abban is, hogy megpróbáld

kitalálni, mire gondolhat, vagy éppen

mit szeretne tenni.

Legkönnyebben akkor tudod elképzelni, hogy 

a másik ember hogy érzi magát, ha hasonló 
helyzetben te is úgy éreznéd magad. Nehéz 
annak a helyébe képzelned magad, aki más-

képp gondolkodik, mint te. Minél jobban 
ismered a másik gondolkodását, annál köny-

nyebben tudod elképzelni, ő hogy érzi magát 
és mit gondolhat.  

boldognak

félősnek

szomorúnak

dühösnek

Most válts nézőpontot

nem hívnak meg a szülinapi buliba

szerepelned kell az egész iskola előtt

veszítesz a társasjátékban

kinevet valaki

felhívnak az osztálytársaid, amikor beteg vagy

megkínál egy osztálytársad a csokijából

nem úgy sikerül a felmérőd, ahogy szeretted volna

az osztálytársad megdicséri a frizurád

segítenek az osztálytársaid elkészíteni  
a farsangi jelmezed
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Jó tudni!

Legyél érzelemnyomozó

 figyeld meg egy osztálytársad, mitől érzi ezeket az érzéseket 

Osztálytársam neve:

boldog

szomorú

dühös

fél

Amikor történik velünk valami, akkor 
érzelmek keletkeznek bennünk. A hat 
alapérzelem: boldogság, szomorúság, düh, 
félelem, meglepődés és az undor.

Vannak érzelmek, amelyek kellemesek, 
ezeket szeretjük.  Vannak kellemetlen 
érzelmek, ezeket nem szeretjük, de az élet 
részei, nem kell őket szégyellnünk.

Érzelmeinket olykor könnyebben, máskor 
nehezebben ismerjük fel. Az érzelmeink 
különböző módokon láthatóak az arcunkon 
és a testünkön. Vannak emberek, akiken 
nehezebb, másokon könnyebb felismerni az 
egyes érzelmeket. Vannak emberek, akik a 
szokottól eltérő módon fejezik ki azt, amikor 
örülnek vagy szomorúak. Előfordul, hogy 
valaki örül, de nem mosolyog. Lehet úgy 
is örülni, hogy nem látszik rajtunk. Sőt, az 
örömöt kifejezheti más is, nem csak a mo-

solygás. Van, aki örömében rázza  a kezét, 
más ugrál vagy tapsol, és olyan is van, aki 
sikongat.  És egyik sem jobb vagy rosszabb 
a másiknál, csak más. Ebben is különbözőek 
vagyunk. Te hogy fejezed ki az örömöd?

Az érzelmek erősségében is lehetnek különb-

ségek. Bizonyos helyzetek csak kicsit, mások 
közepesen, vagy nagyon feldühíthetnek min-

ket. Ami fontos, hogy az érzelmeidet próbáld 
felismerni és kimondani, így könnyebb lesz 
majd kezelni vagy irányítani is őket.

Különböző emberek különféleképpen érez-

hetik magukat ugyanabban a helyzetben, és 
ez rendben van.

Nem haragszom, 
csak elfáradtam, 
kicsit szeretnék 

egyedül lenni.

Tomi, most 
haragszol?
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– Közeledünk a kiszabaduláshoz, még két 
feladat és kijuttok! – jelentette be Bori néni. – 
Remélem tart még az erőtök!
A gyerekek reakcióiból azt szűrte le, hogy van 
még lelkesedés, bár néhányuk talán már  
kezdett fáradni. De mostanra elmúlt az ebéd 
utáni pilledtség és energikusabb volt az osztály.
– Ennél a feladatnál néhány segítőtől kell 
majd információkat szereznetek, azok alap-

ján megtalálni és nekem kihozni négyszer két 
elrejtett tárgyat. A segítőket itt a következő 
négy teremben találjátok. Négy csapatban 
induljatok el, mindenki válasszon egy termet, 
ha pedig valahol nem boldogulnátok 20 perc 
alatt, akkor segítséget kérhettek olyan csapat-
tól, akik sikerrel jártak.
A gyerekek arcán tükröződött némi zavartság 
és a tanítónő hallotta, hogy volt, aki ki is mond-

ta, ennyi lenne mindössze a feladat?
– Ez így egyelőre biztos túl egyszerűnek tűnik – 
folytatta –, de az információk megszerzéséhez 
egy különös nyelven kell kommunikálnotok a 
segítőkkel. Ti kizárólag kijelentéseket tehettek, 
míg ők csak kérdezhetnek, ráadásul úgy, hogy ti 
is és a segítők is az ellentétes válaszra utalhattok 
csak, igent és nemet pedig senki nem használ-
hat. Mondok egy példát. Ha valamelyikőtök 
szeretné tudni, hogy a tanári asztalnál kell-e 
keresni az elrejtett tárgyat, tehet egy kijelentést: 
A keresett tárgy nem a tanári asztalon van.  
A segítő kérdéssel fog válaszolni, mondjuk: 
Látsz valami furcsát a tanári asztalon? Vagy 
esetleg: Lehet, hogy máshol kellene keresni?  
A két kérdésből a második jelentheti, hogy 
valóban ott kellene keresni, mert az ellenkező-

jét javasolja. A feladat nem lesz egyszerű egyik 
félnek sem, de bízom benne, hogy sikerrel jártok 
és közben jól is szórakoztok! Hajrá!
A gyerekek csapatokra oszlottak és elindultak. 
Tomi és csapattársai Ildikó nénivel, a tornata-

nárral találkoztak a teremben. Anna már szaladt 
is volna kérdezni, de Tomi úgy vélte, először 
nézzenek körül egy kicsit, hátha rögtön látnak 
valami nem odaillőt. Minden gyerek elindult 
valamerre és végigpásztázták a helyiséget. Zoli 
az egyik fogasra akasztva talált egy plüssmackót, 

amit odavitt a többiekhez.
– Rákérdezek – mondta társainak és fordult 
is Ildikó nénihez. – Ez a plüssmackó nem az 
egyik elrejtett tárgy – jelentette ki.
A segítő nem válaszolt semmit, hiába ismételte 
meg Zoli a mondatot. Aztán Réka felkiáltott: 
– Volt egy nem a mondatban, azt nem szabad! 
Biztos ezért nem kaptunk választ! Legyen inkább 
így: Ez a plüssmackó szükségtelen a játékhoz.
Ildikó néni erre már válaszolt: – Miért lenne ez 
az, amit kerestek?
A gyerekek arca felragyogott, hogy akkor ilyen 
könnyen meg is találták az első tárgyat, de 
Tomi mintha összezavarodott volna.
– Most miért is ez lenne, amit keresünk? –  
kérdezte a többieket.
– Tudod, a fordítottja igaz! – magyarázta neki 
Anna. – Réka is és Ildikó néni is az ellenkező-

jét állította.
– Hát ez elég bonyolult... – dünnyögte Tomi. 
Zsombi megvigasztalta: – Ne aggódj, nekem is 
elég kusza, nem egyszerű kitalálni, mit is kelle-

ne mondani. De úgy tűnik, Réka  elég jó ebben.
Mivel a mackón kívül más gyanús tárgyat nem 
láttak, a következő rejtekhelyről kellett infor-

mációt szerezniük.
– Legyen mondjuk a hátsó szekrény! – jelen-

tette ki Réka és az előzőektől magabiztosan 
már mondta is a mondatot: – A hátsó szek-

rényben nem találunk semmit elrejtve.
De úgy tűnt, elsiette és többen már mondták is 
egyszerre: – Nem jó, nem jó!
– Legyen az, hogy: a hátsó szekrényben csak az 
van, ami mindig ott szokott lenni.
Ezt most többen nem értették, miért is jó kije-

lentés, de közben Ildikó néni már válaszolt is:  
– Csak olyan tárgyra van szükségetek, ami 
máskor másutt szokott lenni?
A gyerekek egymás szavába vágva próbálták ér-

telmezni a kérdést, sok teória felmerült. Volt, aki 
szerint már a kijelentés is hülyeség volt, volt, aki 
szerint Ildikó néni válasza segített, mert a szek-

rényben van a tárgy, de nem olyasmi, aminek 
nem ott lenne a helye. Voltak, akik szerint  
a kapott információ épp az ellenkezője volt.
Tomi eddig mintha teljesen elmerült volna a 
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gondolataiban, talán nem is figyelve, de aztán 
megszólalt: – Próbáljuk meg tisztázni és  
a szekrényre még egy kijelentést tenni. A hátsó 
szekrényből minden tárgyat itt kell hagynunk  
a teremben a játék végén.
Ildikó néni válaszát ezután valóban segítségnek 
ítélték meg: – Vajon melyik az a tárgy, aminek 
biztosan itt kell maradnia?
Tomi arcán hatalmas mosoly ragyogott fel és 
örömét ugrándozva meg is osztotta: – Sikerült, 
rájöttem, hogy működik a játék!
A többiek vele örültek és gondolkozni kezdtek 
a következő kérdésen, figyelve közben a szek-

rény tartalmát.
Anna azt gondolta, hogy talán egy filctollkészlet 
lesz a keresett tárgy, mivel az a sportfelsze-

relések polcán volt, de Ildikó néni válaszából 
arra jutottak, csupán rosszul pakolták be azt 
a szekrénybe. Néhány próbálkozás után végül 
sikerült rájönniük, hogy egy vázát kell maguk-

kal vinniük.
Örömmel indultak ki a teremből, ám Zsombi 
mintha nem lett volna olyan lelkes, mint  
a többiek, sóhajtott is egy hatalmasat.
Réka rá is kérdezett, mi volt a nagy sóhaj oka.
– Hát én még mindig nem értem ezt a feladatot 
– bosszankodott Zsombi. De a többiek igyekez-

tek felvidítani: a lényeg az, hogy végül együtt 
megoldották. Anna felajánlotta a fiúnak, hogy 
majd valamikor játszhatnak egy ilyet és akkor 
hátha megérti.
A teremből egy másik csapattal épp egy időben 
léptek ki, egy harmadik pedig már a folyosón 
várakozott. Beszélgetni kezdtek a gyerekek és 
kiderült, bár a másik két csapat is sikerrel járt, 
Zsófi a feladat közben kiszaladt a teremből és 
kissé idegesen feladta. Zsombi próbálta jobb 
kedvre deríteni a lányt azzal, hogy bevallotta,  
ő sem érti, mi is volt ez az egész.
Már szinte letelt volna az idő, amikor a negye-

dik csapat is megérkezett. Hangosan kiabálva 
kezdték mesélni, mi is történt velük: – Tamás 
bácsi elrontotta! Tamás bácsi elrontotta!
Mint kiderült, annyi mindenről akart informá-

ciót a csapat, hogy Tamás bácsi már belezava-

rodott a játékba és már rég rájöttek a gyerekek, 

mi is az elrejtett tárgy, de segítőjük rosszul 
válaszolt.
Bori néni elcsendesítette a zsibongó osztályt, 
majd azt mondta: – Látom izgalmas volt ez  
a feladat is! Már csak egy szoba van hátra, így 
nem szeretném húzni nagyon az időt. De azt 
szeretném, ha néhányan elmondanátok, miért 
gondoljátok, hogy nehéz vagy esetleg épp köny-

nyű volt ez a feladat!
Zsombi, aki már nagyon belejött abba, hogy 
mindenkivel megossza, nem értette a feladatot, 
jelentkezett: – Hát én még mindig nem jöttem 
rá, hogy pontosan mit kellett csinálni. És ha 
nem értem a szabályt, akkor nem tudom meg-

csinálni a feladatot.
Tamás bácsi is meg szerette volna osztani  
a tapasztalatát: – Hiába vagyok felnőtt és hiába 
értettem a játékot, olyan gyorsan folyt a be-

szélgetés, hogy egy idő után bizony elfáradtam 
és összezavarodtam. Srácok, ti viszont nagyon 
profik voltatok!
Tomi is jelentkezett: – Először én sem értet-
tem, de amikor rájöttem, akkor már ment.  
Én jártam egy tanfolyamra azért, hogy jobban 
tudjak barátkozni. Ott megtanultam, hogy 
azért nem megy gyakran a barátkozás, mert 
én nem mindig veszem észre meg tartom be 
azokat a szabályokat, amiket mások igen. De ez 
a játék sokkal egyszerűbb volt. Igazából mintha 
mindig minden máshogy lenne. A barátkozás-

ról már egy csomó szabályt tudok, de mégis 
folyton beégek... –  a végére elcsüggedt kissé, 
de két barátja is odaszaladt, hogy biztosítsák 
róla, velük igenis jól csinálja a barátkozást.
Bori néni mondott még néhány összefoglaló 
mondatot: – Jól megfogalmaztátok azt, meny-

nyire nem mindegy, hogy értjük-e a kommuni-
káció szabályait és alkalmazni is tudjuk-e őket. 
Viszont a játékkal ellentétben a való életben 
nincs egyetlen helyes szabály, csak talán töb-

ben vannak, akik hasonlóan működnek. De ha 
odafigyeltek egymásra és tudjátok azt, hogy 
előfordulhat, valakinek nehézséget jelenthet 
beszélgetni, barátkozni, akkor tisztázni tudjá-

tok a félreértéseket.
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Amikor kérsz valamit vagy elmeséled, hogy 
mi történt veled, vagy megkérdezed azt, amit 
nem tudsz, akkor kommunikálsz. Informá-

ciókat adsz és kérsz. De nem csak szavakkal 
szoktunk kommunikálni. Pl. amikor integetsz 

valakinek, akkor is kommunikálsz. Nem szólsz 
egy szót sem, a másik mégis tudja, hogy kö-

szöntél neki. Vagy ha rámosolyogsz valakire, 
az akkor is tudja, hogy örülsz, ha nem mon-

dasz semmit.

KOMMUNIKÁCIÓ

Figyeld meg magad! Igaz rád? 
rám ez jellemző, amikor beszélek:

szeretek sokat beszélni

csak akkor beszélek, ha kérdeznek tőlem valamit

nehéz eldöntenem, hogy mikor szólaljak meg

nehéz megállnom, hogy ne szóljak közbe

vannak kedvenc témáim, amikről nagyon sokat szeretek mesélni

szívesebben beszélgetek felnőttekkel

szívesebben beszélgetek gyerekekkel

szeretek sokat kérdezni

gyakran beszélek hangosan

gyakran beszélek halkan
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Jó tudni!

szeret sokat beszélni

csak akkor beszél, ha kérdeznek 
tőle valamit

nehéz eldöntenie, hogy mikor 
szólaljon meg

nehéz megállnia, hogy ne szóljon 
közbe

vannak kedvenc témái, amikről 
nagyon sokat szeret mesélni

szívesebben beszélget felnőttekkel

szívesebben beszélget gyerekekkel

szeret sokat kérdezni

gyakran beszél hangosan

gyakran beszél halkan

Most válassz valakit az osztályból
 Figyeld meg őt is! Igaz rá?

Ugyanazt a mondatot el tudod mondani 
vidáman, mérgesen vagy akár büszkén is. 
Abból fogjuk tudni, milyen érzéssel mond-

tad, hogy halljuk a hangodon. Ez van, akinek 
segít abban, hogy jobban értse a másik em-

bert. Másoknak viszont nehézséget okozhat, 
hogyha az, amit szó szerint mondasz, nem 
ugyanaz, mint amit a hangoddal üzensz. 
Vannak, akik könnyebben és vannak, akik 

nehezebben tudják a hangjukat szabályozni, 
vagy nehezebb felismerni, hogy a hangjukkal 
mit üzennek. Ebből lehetnek félreértések. 
Mikor nem vagy biztos abban, hogy jól értet-
ted a másikat, akkor a  legjobb, ha rákérde-

zel. Lehet, hogy ha újra elmondja másképp, 
akkor már jobban fogod érteni.

Mondhatod azt, hogy “most arra gondolsz, 
hogy…?”

Én is szeretem
 a ropit...

Arra gondolsz, 
hogy szeretnél 

belőle?
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Az osztály kicsit örülve, kicsit csalódottan 
indult neki az utolsó megmérettetésnek. Aki 
elfáradt, örült, hogy végéhez közeledik a hosszú 
nap, de ők is úgy érezték, hogy azért rossz is, 
hogy itt a vége, annyira izgalmas volt.

Bori néni belekezdett a feladat ismertetésébe: 
– Itt a végső szabadulás előtt kicsit még össze 
kell szednetek a figyelmeteket és az emlékeite-

ket. Most jön el az idő, amikor szükség lesz az 
akadálypályán elraktározott információkra, a 
sasszemek, vadászkutya orrúak és fülelők képes-

ségeire. Aki leírt valamit ebéd után, az átolvas-

hatja, de utána kérem, hogy a terembe lépéskor 
adja nekem a papírt, bent már ne használjátok! 
Elsőként kérem, hogy ti menjetek be a terembe. 
Egy történetet kell majd kitalálnotok, a táblán ki 
lesznek vetítve a pontos szabályok, hogy ho-

gyan. 15 perc leteltével bemegy hozzátok három 
társatok – akár olyanok, akik korábban ugyan-

olyan szerepben játszottak –, nekik egyikőtök 
mesélje el a történetet. A többiek segíthetnek, ha 
elakad, de lesz más feladatuk is. Utána csak azok 
maradjanak a teremben, akik meghallgatták a 
történetet. Hozzájuk is be fog menni egy hármas 
csapat, akiknek ők is elmesélik, majd ezt megis-

mételjük még háromszor. Végül akik ötödszörre 
hallották a történetet, elmesélik majd nekünk. 
A feladat közben ne lepődjetek meg semmin, 
ugyanis mindenki kap majd furcsa instrukciókat 
a játékhoz, így előfordulhatnak vicces helyzetek.

A tanítónő befejezte mondandóját, a sasszem 
csapat pedig bement a terembe. A táblán kive-

títve azt látták, hogy vissza kellene emlékezni-
ük a következőkre a tornatermi akadálypályás 
feladatról: a pályán három helyen volt kép 
egy-egy állatról, három helyen szólt valamilyen 
hang és három helyen érezni lehetett valami-
lyen illatot. Ha nagyon nem megy a visszaem-

lékezés, mindhárom kategóriából egy segít-
séget kaphatnak az okostáblára klikkelve. Ezt 
a kilenc dolgot kell egy történetbe foglalniuk. 
A történetet úgy kell a mesélőnek elmesélnie, 
hogy háttal áll a bejövő csapatnak és közben 
mindenkinek tapsolnia kell.

A gyerekek elindítottak egy visszaszámlálást a 
táblán, hogy lássák, mikorra kell elkészülniük. 

A kirakott papírra elkezdték összegyűjteni az 
emlékeiket. Örültek, hogy nem külön-külön 
szerepenként kellett megoldaniuk a feladatot, 
mert mint kiderült, volt, ahol más szerepben 
játszó társuk emlékezett vissza valamire.

Épp a megadott időre sikerült elkészülniük 
és jött is három társuk. Mikor Zsuzsi hátat 
fordított nekik és úgy kezdett bele a történet-
be, hogy tapsoltak, látszott némi meglepődés 
a három beérkezett gyerek arcán. De igye-

keztek nagyon figyelni. Réka láthatóan nehe-

zen viselte az egészet, aztán egy ponton úgy 
döntött, lehet, hogy nem tud majd segíteni 
társainak a történet felidézésében, de ő most 
bizony befogja a fülét.

Hamarosan érkezett is a következő hármas 
csapat. Nekik úgy kellett hallgatniuk a me-

sét, hogy közben fel-alá járkáltak a terem-

ben, míg a mesélők egy helyben maradtak. 
Rékát ez már végképp felidegesítette, és úgy 
döntött, ha el is rontják az egész feladatot, 
ez már az utolsó, csak hazaengedi őket Bori 
néni, és kiment a teremből.

A kint várakozók meglepetten látták, hogy nem 
az egész csapat jött ki és kérdezgetni kezdték, 
mi történt. Réka ettől hirtelen pánikba esett, 
azt érezte, hogy cserben hagyta a többieket és 
sírni kezdett. A többiek megértően vigasztalták 
és a tanítónő is próbálta megerősíteni, hogy 
semmi baj nem történt. Réka megnyugodott 
valamelyest, sikerült összeszednie a gondolata-

it és el tudta mondani, hogy ő bizony rettene-

tesen elfáradt, így túl sok volt neki ez a feladat. 
Sőt az is eszébe jutott, hogy sokszor így érzi 
magát egy hosszú iskolai nap után, bár ilyen 
esetekben általában a húgán csattan az ostor és 
várható, hogy ilyenkor összevesznek.

Kijöttek aztán Réka csapattársai is és egyál-
talán nem haragudtak a lányra, átérezték a 
helyzetét, bizony ők is nagyon elfáradtak.

Bori néni kicsit azt érezte, hogy nehéz feladat 
maradt a végére, így mielőtt bement volna az 
újabb csapat, elmondta mindenkinek, hogy aki 
azt érzi, ez már sok neki, az merje nyugodtan 
jelezni. És persze ne vegyék véresen komolyan 
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a próbát, senki nem marad az iskolába zárva, 
próbálják élvezni és egy jót játszani.

A következő körben a mesélőknek meredten 
bámulniuk kellett a másik csapat szemébe, míg 
a hallgatók csukott szemmel álltak.

Ezután a mesélők nem artikulálhattak, igyekezni-
ük kellett minél jobban összeszorítani a szájukat.

Az utolsó körben senki nem kapott plusz inst-
rukciót, a feladat már csak az volt, hogy minél 
több megmaradjon a történetből.

Miután az utolsó csapatok is kijöttek a terem-

ből, Bori néni gratulált is gyorsan:  
– A feladatok végére értetek, hősiesen végigcsi-
náltatok mindent, szuperek voltatok! Örömmel 
jelentem be, hogy kiszabadultatok!

Bár folytatni próbálta mondandóját, az osz-

tály üdvrivalgása miatt semmi nem hallatszott 
belőle és senki nem figyelt rá. Így aztán hagyta 
egy kicsit a gyerekeket, hogy kiélhessék az örö-

müket, majd felemelte a kezét és folytatta: – 
Kérlek titeket, hogy ne széledjetek még szét és 
ne rohanjatok el. Odakint a piknikezős részen 
egy terülj-terülj asztalkámmal várunk titeket, 
ünnepeljük meg a szabadulást! És beszéljünk is 
egy kicsit még az utolsó feladatról!

A gyerekek boldogan szaladtak az udvarra és 
rávetették magukat a finomságokra. A fáradt-
ság egy kicsit most mintha eltűnt volna,  
mindenki energikusan beszélgetett vagy  
csemegézett, esetleg mindkettőt egyszerre.

Egy rövid idő múlva a tanár néni úgy döntött, 
átbeszélik még a legutolsó megpróbáltatást 
és persze meghallgatják a történetet az utolsó 
csapattól.

A történet bizony elég rövidre sikeredett. Bori 
néni a sasszem csapatot kérdezte, vajon meny-

nyi maradt az eredetiből, és ami még érdeke-

sebb, a kilenc megjegyzendőből.

Mint kiderült, a történet elég sokat változott, 
sok minden kiesett belőle, de került bele új 
elem is, viszont a kilenc fontos információból 
hatot sikerült megtartani a végéig. Bori néni azt 
is elárulta, hogy a megfigyelők mind a kilencre 
jól emlékeztek.

– Meséltek még arról, hogy milyen volt? Hogy 
volt-e valami nagyon rossz vagy nagyon nehéz?

Réka szerette volna most is elmondani a 
tapasztalatait: – Ne haragudjatok, hogy ki-
szálltam, volt ám bűntudatom. De nagyon 
elfáradtam. Ettől a tapsolás és aztán a járkálók 
annyira idegesítőek lettek, hogy egyszerűen 
nem bírtam elviselni, mintha szétrobbant volna 
a fejem. A tornateremben már egyszer éreztem 
ezt, de aztán egész jól összeszedtem magam. 
De most már nem ment.

A többiek most is biztosították arról, hogy  
semmi gond nem történt.

Mások is meséltek még a feladattal kapcsola-

tos élményeikről. Volt, akit szintén idegesített 
a tapsolás, a járkálás vagy éppen az, hogy 
csukva volt a szeme. Amikor a mesélők nem 
artikuláltak, az mindhárom csapattagnak  
nagyon nehéz volt.

Aztán jelentkezett Tomi is:– Nekem viszont 
pont segített, hogy csukott szemmel kellett 
figyelnem. Ne szeretem, ha valakit figyelnem 
kell, miközben próbálok megjegyezni valamit.

Erre Gergő is nagyon el akart mondani  
valamit: – Igazából nekem is jobban ment  
a történet megjegyzése úgy, hogy járkálhattam, 
otthon is így szoktam tanulni!

Bori néni örült, hogy ennyiféle tapasztalatot 
összeszedtek: – Hát igen, nagyon különbözőek 
vagyunk és ami egyikünknek jó, az a másikunk-

nak lehet kifejezetten rossz is. Azért remélem, 
a mai napot sikerült olyanra csinálni, hogy 
mindenki visz haza belőle jó élményeket!

A gyerekek lelkesen kiabálták az igeneket.

– És remélem, később is tudtok még meríteni 
abból, hogy visszaemlékeztek, milyen szuperül 
összedolgoztatok, milyen jó csapatot alkottok és 
mennyire nem kell egymás előtt szégyellnetek 
magatokat a különbözőségetek miatt – folytatta 
a tanítónő. Ebben is egyetértett mindenki. Egy 
ideig folytatódott még a szabadulás ünneplése, 
aztán lassan elkezdtek feltűnni a szülők, elérke-

zett a hazamenés ideje. A gyerekek fáradtan, de 
jó élményekkel indultak útnak.
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FIGYELEM

Figyeld meg magad! tegyél pipát ahhoz,  
ami igaz rád! 

A kommunikációhoz nem csak a beszéd tarto-

zik hozzá, hanem a figyelés is. Amíg az egyik 
beszél, addig a másik figyel, aztán fordítva. 
Úgy tudunk jól beszélgetni egymással, ha 
figyelünk arra, amit a másik mond. Most már 

biztos kitaláltad, hogy ez is olyan, amiben 
nem vagyunk egyformák. Különböző emberek 
különböző módon tudnak jól figyelni. Sőt ab-

ban sem vagyunk egyformák, hogy kin hogyan 
látszik a figyelem. 

Rám ez jellemző, amikor figyelek és hallgatok:

könnyebb figyelnem, ha arra nézek, aki beszél

könnyebb figyelnem, ha másfelé nézek

nehéz figyelnem, ha nagy a zaj körülöttem

ha valaki sokáig beszél valamiről, már nem tudok odafigyelni rá

könnyebb figyelnem, ha közben babrálhatok valamit a kezemmel

könnyebb figyelnem, ha közben járkálhatok

zavar a figyelésben, ha egyszerre többen beszélnek

nehéz figyelnem, ha egyszerre több emberrel kell beszélgetnem

nehéz figyelnem, ha valaki gyorsan beszél
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Jó tudni!

könnyebb figyelnie, ha arra néz,  
aki beszél

könnyebb figyelnie, ha másfelé néz
nehéz figyelnie, ha nagy a zaj 
körülötte

ha valaki sokáig beszél valamiről, 
már nem tud odafigyelni rá
könnyebb figyelnie, ha közben 
babrálhat valamit a kezével

könnyebb figyelnie, ha közben  
járkálhat

zavarja a figyelésben, ha egyszerre 
többen beszélnek

nehéz figyelnie, ha egyszerre több 
emberrel kell beszélgetni

nehéz figyelnie, ha valaki  
gyorsan beszél

Most válassz valakit az osztályból  
és figyeld meg őt is!

Tegyél pipát ahhoz, ami igaz rá! Ez jellemző rá, amikor 
figyel és hallgat:

Sok ember úgy beszélget, hogy egymás 
felé fordulnak és gyakran összenéznek. Az 
emberek azért néznek egymás arcára és 
szemébe beszélgetés közben, hogy figyeljék 
az egymás arcán megjelenő érzelmeket.

Van, akinek úgy könnyű figyelni, hogy a 
szemedbe néz, nem csinál semmit a kezé-

vel és lábával, egy helyben ül vagy áll, amíg 
hallgat téged. 

És olyan is van, akinek úgy 
könnyű figyelni, hogy 
máshova néz, a keze 

vagy a lába mozog vagy járkál, miközben 
hallgat téged. 

Vannak emberek, akik máshogy tudnak jól 
figyelni, mint amit megszoktál. Jó, ha el-
mondjátok egymásnak, hogy nektek hogyan 
könnyű figyelni. Azt is elmondhatjátok, hogy 
mi zavar titeket a figyelésben. És ha még azt 
is elmondjátok egymásnak, hogy rajtatok 

hogyan látszik, amikor figyeltek, ak-

kor könnyebb lesz beszélgetni 
egymással. 

Zsolti, figyelsz 
rám?

Figyelek, csak 
közben pattogtatom

 a labdát. 
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AZ AGY
Az agyunk egy csodálatos része a testünknek, 
úgy képzeld el, mint egy bonyolult irányító 
központot. Az agyadban rengeteg pici sejt van, 
amiket úgy hívnak, hogy neuronok. A neuro-

nok egymáshoz kapcsolódnak, úgy, mintha 
ti az osztályban mindannyian megfognátok 
egymás kezét. Üzeneteket küldenek egymás-

nak, és ezek az üzenetek mondják meg neked, 
hogy mit csinálj. Például, ha két különböző 
gyerek meglátja ugyanazt a pókot, akkor lehet, 
hogy az egyik gyerek elszalad, mert az ő 
agya azt üzeni, hogy “fuss, mert 
veszélyben vagy”.  

A másik gyerek viszont megfogja a pókot, 
mert az ő agya azt üzeni, hogy “nézd meg, 
nagyon érdekes lesz”. Vagy az is lehet, hogy 
két különböző gyerek közül az egyik vidáman 
beszalad a tornaterembe, mert azt az üzenetet 
kapja az agyától, hogy “szaladj be, mert itt jól 
fogod érezni magad”, a másik gyerek pedig 
megáll az ajtóban és nem megy be, mert az 
ő agya azt üzeni, hogy “ne menj be, mert túl 
hangos lesz”. Már tudod, hogy nagyon sok 

mindenben különbözőek vagyunk. Lá-

tod, még az agyunk működésé-

ben is vannak különbségek. 

Idegsejt

Ingerület

Döntés
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Tomi

Bence

Anna

Gergő

Zsolti

Zsuzsi

Zoli

Emlékszel még,
hogy mi történt, amikor a 4/a-sok megtudták, hogy zárva van 
a terem ajtaja? Mit gondolsz, mit üzent Tomi, Zoli, Zsolti, Bence, 
Anna, Gergő, Zsuzsi agya? 
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TANULÁSI TÍPUSOK
Minden gyereknek kialakul egy módszere arra, hogyan tanul meg új  
dolgokat. Vannak, akik kis rajzokat készítenek arról, amiről tanulnak. Mások  
emlékeznek arra, hogy melyik oldalszámon vagy kép mellett olvastak  
valamiről. Vannak, akiknek segít, ha mozognak tanulás közben, de még más típu-
sok is léteznek ezeken kívül. A típusok keveredhetnek is. Te melyikhez tartozol?

verbális
Úgy tanulok a legkönnyebben, ha 
beszélek és beszélgethetek a gondola-

taimról. Kifejezhetem magam renge-

teg szóval. A videók is sokat segítenek, 
hogy megtanuljak dolgokat.

Auditív
Nekem úgy a legjobb a tanulás, ha má-

sokat hallgatok, miközben beszélnek. 
Például csak hallgatom a tanárt, ahogy 
beszél, és megjegyzem, amit mond. 
Néha keresek ritmusokat, mintázatokat 
a tanulnivalóban. A hallásom van a 
legnagyobb segítségemre a tanulásnál. 

Vizuális
Úgy tanulok legjobban, ha képeket, 
táblázatokat, rajzokat használok, 
könnyen megjegyzem, amit látok.
Könnyebben meg tudom jegyezni azt, 
amit kell, ha én magam olvastam el és 
nem csak hallottam róla.

Logikát keresek
Úgy tudok könnyen tanulni, ha meg-

találok valamilyen logikát, értelmet az 
egészben. Ha megértek valami folya-

matot, sorozatot,  összefüggést.

mozgásos
Úgy tanulok könnyebben, ha közben 
mozoghatok és megfoghatok, kipró-

bálhatok dolgokat. Megfoghatom a 
kezembe, megnézegethetem, "meg-

dolgozhatom". Könnyebben tudok 
figyelni, ha közben valamit fogdos-

hatok, gyűrkézhetek, nyomkodhatok, 
vagy valamilyen mozgást végezhetek.

társas 
Úgy tanulok legjobban, ha együtt 
lehetek a többiekkel. Csoportmunka 
során az egymástól hallott informáci-
ókat könnyen megjegyzem.

egyedül
Akkor a legkönnyebb nekem, ha 
egyedül tanulhatok, ha hagynak 
egyedül dolgozni.

vegyes
Úgy tanulok a legkönnyebben, ha 
kombinálok kettőt vagy többet a 
fentiek közül.
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Az agyad egészen különleges, senki másnak nincs pontosan 
ugyanolyan agya, mint neked. Gondolj csak az ujjlenyomatod-
ra, nincs két egyforma ujjlenyomat, mindannyiunké egyedi.  
Ugyanígy az agyunk működése is nagyon sokféle. Mindannyiunk 
agya különböző módon látja és értelmezi a világot. A különböző 
agyműködések közül van olyan, aminek nevet is adtak. Ilyen 
például a diszlexia, az autizmus, a hiperaktivitás, a figyelem- 
zavar vagy a Tourette-szindróma.

MI A NEURODIVERZITÁS?
A neurodiverzitás azt jelenti, hogy mi, 
emberek nagyon sokfélék vagyunk. Sokfé-

leképpen gondolkodunk, érzünk és tanu-

lunk, mert az agyunk különböző módon 
dolgozza fel az információkat. Ez a ma-

gyarázat arra, hogy miért viselkednek az 
emberek különböző módon. És ez a ma-

gyarázat arra is, hogy ami az egyik ember-

nek könnyen megy, 

az a másiknak lehet nehéz. Vannak embe-

rek, akik jobban hasonlítanak egymásra 
abban, ahogy viselkednek, és vannak olyan 
emberek, akiknek a viselkedése más, mint 
amit te megszoktál. Ez így van jól, ettől 
lesz a világ érdekes, változatos és izgalmas. 
Te is úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. És ez 
igaz mindenkire.
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Egyik gyerek sem jobb
 vagy rosszabb a másiknál!

Mindenkire szükség van!

AGYKALANDOK

a Symbo Alapitvany bemutatja:

  


