
  
 
 
 
 

 
 

Barátság 
Értékeljük egymást, az igaz barátsághoz nélkülözhetetlen jellemvonások 

 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 
 

5. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Én és a világ 

 
 

A modul szerzői: Leléné Gonda Irén – Zágon Bertalanné 
 



MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 10-11 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc  
A modul közvetlen célja  A másik ember iránti érzékenység, empátia, együttműködési és kommunikációs képesség fejlesztése. Az 

igazi barátság alapvető jellemzőinek felismerése. Önbecsülés fokozása, mások értékeinek elismerése. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Kapcsolatok, barátság 
Tartalom: 
Játékok, gyakorlatok az együttműködés, a bizalom, a felelősség erősítésére. A barátság építéséhez 
nélkülözhetetlen tulajdonságok, képességek átgondolása, a téma megközelítése művészi élmény útján.  

Megelőző tapasztalat Önismereti és kapcsolatfejlesztő játékok, Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg című könyv olvasása, az 
emberi kapcsolatok különböző fajtáinak megkülönbözetése  

Ajánlott továbbhaladási irány A konfliktusok felismerése, kezelése 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: önszabályozás – önbizalom, tolerancia 
Társas kompetenciák: kommunikáció, együttműködés, empátia 

A NAT-hoz, tantárgyakhoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Vizuális kultúra Kapcsolódási pontok 
Modulokhoz: Kirándul az osztály  

Támogató rendszer Közvetett:  
Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó. Budapest, 
1988 
Bordács Margit – Lázár Péter: Kedveskönyv. Gyerekekért SOS’90 Alapítvány – Dinasztia Tankönyvkiadó 
Kft. Budapest, 2002 
Közvetlen:  
Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 
Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat – Kairosz. Budapest, 1997 
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Módszertani ajánlás 
 
A modul olyan játékokat, gyakorlatokat tartalmaz, mely az együttműködést, a bizalom erősítését, az egymás iránt érzett felelősséget fejlesztik, 
továbbá szolgálják a társas kapcsolatok építését is, mely készségek fejlesztése rendkívül fontos. A modulban szereplő játékok az egész osztály 
számára javasoltak, hiszen olyan szociális érzéseket erősítenek az egyes gyermekekben, mint a szeretet, türelem, részvét, így minden 
tanulócsoportban megvalósíthatók. Javaslom a modul egymást követő órákban történő feldolgozását. 

 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
Önértékelés, önkifejezés fejlesztése, új ismeretek magadról, társaidról; erőfeszítések, módszerek a barátság érdekében; stratégia-kidolgozás. 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – Szigetek 
P2 – Bogozd ki a csomót! 
P3 – Vakvezetés
P4 – Akadály 
P5 – Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet) 
P6 – Szólások 
P7 − Ház, fa, kutya 
 
Diákmellékletek 
 
D1 – Barátság 
D2 – Tulajdonságok
D3 – Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet) 
D4 – Ha barátot szeretnél, légy barát! 
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