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Helping HAND

Helping Hyper Activity Nurture
Development

Önmegnyugtatás, relaxáció, kreativitás 
és önkifejezés
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Ön-
megnyugtatás

A gyerekek, ha mérgesek, vagy idegesek, kiabálnak. 
Sírnak, ha szomorúak, toporzékolnak is, vagy körbe-
körbe rohangálnak, ha nem tudják, mit is éreznek.

A csitítás és megszégyenítés nem segít. Ha pedig
kicsit lecsillapodtak, ajánljunk fel nekik segítséget...

Csoportfoglalkozások
Céljuk: - együttműködés, 

- szociális kapcsolatok fejlesztése, 

- önértékelés korrigálása, 

- csoport összetartozásának kialakítása.. 

2017-1-HU01-KA201-036016



2017-1-HU01-KA201-036016

Néhány játék, melyek a fent említett képességek fejlesztésére 
szolgálnak:

1. Hangulattábla: Kinek, milyen a hangulata az adott napon. 
Jelölhetjük különböző mimikájú . arcokkal. 

2. Szabálytábla: A legfontosabb szabályok rögzítése (akár
óvodában is!), a szabály megszegésének következményével együtt. 

3. Vakvezetés: Egy gyermeknek bekötjük a szemét, a társa
vállérintéssel jelzi, merre kell mennie. 

4. Szerepjátékok: Bizonyos helyzetek, konfliktusok eljátszása. 

Önmegnyugtatás
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5. Kiscsibe: Egy „láthatatlan” csibét vagy bármilyen apró, fiktív állatot, 
tárgyat adunk körbe egymásnak, marokról marokra. Nagyon kell 
vigyázni, ki ne essen a kezükből! 

6. „Kedvellek, mert…” mondatbefejező játék: Körben ülnek a 
gyerekek, labdát adogatnak egymásnak. Akitől kapja a labdát, arról 
elmondja, hogy miért kedveli őt, mi szeret benne. 

7. „Mérges vagyok játék” – Hasítom, hasítom…

8. „Csija buja”- elaltatom a babám

Önmegnyugtatás



Önmegnyugtató
játékok:
1 - 2. szerepjáték
3. hangulattábla
4. Vakvezetés...

A rendelőben

Papás, mamás

1.

2.

3. hangulattábla

4.



Relaxáció

Az az állapot, amikor a test és az elme mentes a feszültségektől és a 
szorongástól. 

A megfelelő gyakorlatok elsajátítása segíthet az óvodás szorongásának
csökkentésében, az agresszió kezelésében.

Pozitív rövid és hosszú távú hatásai:

- jobb közérzet és hangulat;

- önmegnyugtatás elsajátítása;

- önbizalom növelése;

- szorongás oldása;

- agresszív viselkedés csökkentése;

- önbizalom megerősödése.
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Relaxáció

Hatékony relaxációs technikák

 Játékosság: zenés-mozgásos játékok (Kecske van a 
kiskertben, Csön-csön gyűrű)

 Lazítsunk mesékkel – Bábos mesekönyv, 
mesehallgatás

 Mozgásos gyakorlatok:
1. Egyszerű izomfeszítési gyakorlatok 

2. Dühös vagy? Facsarj citromot! 

3. Komplexebb izomrelaxációs gyakorlatok - jóga

4. Légző gyakorlatok – légzés hasba, fújjunk lufit...



Relaxációs
gyakorlatok:
1a. mesehallgatás
1b. Hasítom, hasítom...
2a. zenehallgatás
2b. hólapátolás

1a. mesehallgatás

1b. Hasítom, hasítom... 2b. hólapátolás

2a.



Kreativitás

A kreativitás egy olyan különleges adottság, mely által a világ
fejlődni képes.

A kreativitás az átlagtól való eltérés, rugalmas gondolkodás és 
váratlan, újszerű problémamegoldó gondolkodásmódot jelent.

A kreativitás fejlesztésnek célja: 

- a gyermeki reális önismeret megalapozása, 

- problémamegoldó készség megtanulása, 

- konfliktus kezelési stratégiák megtanítása, 

- motiváció felkeltése és fenntartása, 

- szabad önkifejezés lehetőségének biztosítása.

A spontán játék és az irányított játék is egyaránt fontosak..



Kreativitás

Kreativitást fejlesztő játék: 

- Folytasd a mesét,  a tanítónő elkezd egy történetet, a gyerekek 

körben ülnek és folytatják saját elképzelésük szerint a mesét, 

mindenki mond hozzá egy mondatot..

- Konstruktív játékok, művészkedés – festés, rajzolás, tánc, 

gyurmázás mind a kreativitás eszközei.

- Egészítsd ki a képet – gyurmával…

- Kreativitásteszt

A pedagógus találja meg magában a gyermeket és sose felejtse el a 
játék örömét, hiszen a személyes példamutatás az, ami igazán
benne fog élni a gyermekekben



Kreativitást
fejlesztő
tevékenységek

Épül a vár...

Egészítsd ki a képet

Bábozás

Támadnak a bacik...



Gyerekek és 
alkotásaik



Önkifejezés

Számtalan lehetőségünk és eszközünk van arra, hogy a 
gyerekeket olyan tevékenységek irányába tereljük, 
amelyeket saját kedvtelésből, pusztán az aktivitás
öröméért végeznek, közben pedig észrevétlenül mégis
fejlődnek. Az alkotás önmagunk megismerésének játékos, 
kalandos útja.

Az önkifejezés jól bevállt módszerei: képzőművészet, 
mozgás, zene irodalom, müvészetterápia.

A művészetterápia egy szelíd módszer, mely segít 
felfedezni belső világunkat.



Önkifejezés
képekben

Városunk főtere

Ki dob messzebbre, 
versenyzés, OviOlimpia

Mozgás

Zenehallgatás – Hungarian Folkembassy



Köszönöm 
a

Köszönöm a figyelmet


