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Pedagógus neve: Gaál Erika 

Tantárgy: csoportfoglalkozás   

Csoport: Koll.3 

Téma: Önismeret 

Dátum:2020.11.23. 

Az Úr bement a gyúróműhelyébe. 

- Ma csinálok - mond - egypár állatot: 

Kell egy bagoly, egy tigris és egy 

bárány, meg egy tücsök. 

 

És hozzá is fogott. 

 

De mert kevés volt éppen az 

agyag, apró lett némely nagynak 

szánt alak. 

- Ej - szólt bosszúsan, - máma rossz napom 

van, nem is vagyok a jóhangulatomban. 

 

És összegyúrva a négy alakot, 

belőlük gyorsan engem alkotott. 
 

(Gárdonyi Géza: Történetem) 

Mai foglalkozásunk témája az önismeret  

Mi az önismeret? Mi szükség van rá? 

Céljaink eléréséhez szükség van önismeretre, képességeink, ismereteink, korlátaink 

reális felmérésére; kapcsolatainkban és a számunkra leginkább megfelelő életvezetés 

kialakításához szintén elengedhetetlen az önismeret. 

Megismerhetjük-e önmagunkat? Ugyanúgy, ahogyan egy tudomány 100%-os 

megismerése lehetetlen célkitűzés, a tökéletes önismeret elérése is az. (Főleg 14-

15 éves korban.) De reális cél, hogy egyre többet, egyre hitelesebbet tudjunk 

magunkról. Másokat sem ismerhetünk meg jól rövid idő alatt. Az önismeret, 

önértékelés folyamat, nem állapot. 

 

1. feladat: ”Szeretem-nem szeretem” 

Mindenki írjon egy listát öt olyan dologról, amit szeret és öt olyan dologról amit nem 

szeret. Ezek bármi lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események. 

2. feladat: „Kártyák” 

Válasszatok egy kártyát és az azon lévő feladatot oldjátok meg! 
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1. Készíts 

karikatúrát 
önmagadról! 

 
 

 
2. Milyen virág vagy 

állat lennél szívesen, 
és hol 

élnél? 

 

 
3. Ha indián lennél, 

milyen beszélő 
nevet 

választanál 
magadnak? (Sebes 
Kéz, Csendes Virág, 
Égő Tűz stb.) 

 

 

 
4. Írd le, hogyan 

képzeled el egy 
napodat 50 év 

múlva! 

 

 
 
 

5. Találj ki vagy 
válassz magadnak 
jelmondatot, 

életszabályt! 

 

 

 
6. Mit mondanál el 

magadról egy 
négysoros 

versben? 

 

 

 
7. Találj ki egy ötletet, 
hogy hogyan 
kerülhetnél be a 
Rekordok könyvébe! 

 

 

8. Írj rövid fogalmazást 
az alábbi témáról: 
Azt 

szeretem 
magamban, 
hogy... 
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9. Írd le, hogyan 
képzeled el egy 
napodat 10 év 

múlva! 

 
 
 

10. Kihez szeretnél 
hasonlítani? 
Indokold 

meg, hogy miért! 

 
 
 

11.  Írj egy fogalmazást 
„Azt mesélik rólam, 

hogy amikor kisgyerek 
voltam...” címmel! 

 

12. Emlékezz vissza, 
mikor nevettél 
életedben 

a legnagyobbat, és 
meséld el, hogy min! 

Most is 
nevetségesnek 

tartod még ezt az 
esetet? 

 
 
 

13. Melyik az a három 
tárgy, amely nélkül 
nem 

szeretnél élni? 

 
 

14. Ha örökre el 
kellene utaznod 
egy távoli 

bolygóra, milyen 
tárgyat vagy könyvet 

vinnél magaddal 
feltétlenül? 

 

 
15. Ha egy tündér 

teljesítené 3 
kívánságodat, 

melyek volnának 
azok? 

 
 
16. Milyen tehetségkutató 

versenyen indulnál? 
Milyen produkcióval? 

Mit mondanál el 
magadról a 

közönségnek? 
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17. Miről beszélnél, ha 
kapnál 5 percnyi időt, 

hogy felszólalj a 
televízióban? 

 

18.  Jótetteid 
jutalmaképpen egy 

utazást nyertél. 
Megválaszthatod, hogy 
melyik országba mész, 
de meg kell indokolnod, 
hogy miért éppen oda! 

 

19. Írj rövid fogalmazást 
az alábbi témáról: 

Azt nem szeretem 
magamban, hogy... 

 

20. Ki az a három ember, 
aki nélkül nem szeretnél 

élni? 

 

21. Egy képzeletbeli 
boltban külső és belső 
emberi tulajdonságokat 

vásárolhatnál. Mire 
költenél a pénzedből? 

Van-e olyan 
tulajdonságod, melyet 

szívesen beadnál a 
„zálogházba”, hogy szép 
csendesen ott felejtsd? 

 
 

22. Tervezz magadnak egy 
emblémát vagy címert, amit 

pólódon, táskádon, 
jelvényeden szívesen 

viselnél. Mi szerepelne az 

egyes mezőkben? 
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23. Ha most kellene 
döntened, akkor milyen 
foglalkozást választanál? 

Szerinted alkalmas 
lennél-e tanárnak, 
orvosnak, írónak, 
kéményseprőnek, 

kőművesnek, 
állatszelídítőnek, 

eladónak, színésznek 
stb. Miért, vagy miért 
nem, mit gondolsz? 

 

24. Válassz az alábbi 
életút-görbék közül: 
(Találj ki hozzá egy 

élettörténetet!)  

 

3. feladat-„Mese” 

Olvasd el a mesét és küldd el annak az állatnak az erdőlakónak a nevét, amelyikben a 

mese alapján magadra ismersz. 

Mese a kerek erdőről 

 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy kerek 

erdő. Abban a kerek erdőben, a magas fák és sűrű bokrok között lakott egy sereg állat. 

Ott élt a kisnyúl, aki vidáman szaladgált a tisztáson és a fák között, és mindig 

szívesen segített másoknak megkeresni, amit elvesztettek – csakhogy eközben a saját 

papucsát hagyta el szegény; 

a lusta seregély, aki leginkább vitatkozni szeretett a barátaival; 

a bozontos bundájú pele, aki akkor is összerezzent, ha valaki csak ránézett; 

a rosszkedvű borz, aki ki nem állhatta, ha a többiek körülötte vidámak voltak; 

a ravasz róka, aki mindig ki tudta ügyeskedni, hogy legyen ebédje (még akkor is, ha 

otthon hagyta a menzajegyét); 

a büszke őz, aki folyton a tóparton illegett-billegett, a víztükör előtt gyönyörködött 

magában és nagyon szeretett dicsekedni vadonatúj agancsával, ami ágas-bogas koronaként 

díszítette a fejét; 

a bohókás mókus, aki mogyorókeresés helyett inkább játszani szeretett; 

a szorgalmas sündisznó, aki viszont könnyen megsértődött, és olyankor csak a 
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tüskéit lehetett látni; 

az okos mátyásmadár, aki mindent könnyen megtanult, ezért irigykedtek rá a 

többiek; és a kíváncsi harkály, aki mindig mindenbe beleütötte az orrát, akarom 

mondani a 

csőrét. Történt egyszer, hogy egy öreg tölgyfa repedéseit kopogtatta kukacok után kutatva, 

és olyan erősen és elszántan kalapált, hogy egyszer csak beszorult a csőre a tölgyfa 

hasadékába. Ha a harkály csőre be nem szorult volna, az én mesém is tovább tartott volna! 

 

Feladat: Küldjétek be a csoportunkba vagy privát a három 

 feladatot! 

Köszönöm és sok sikert 


