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Pedagógus neve: Gaál Erika 

Tantárgy: csoportfoglalkozás   

Csoport: Koll.3 

Téma: Szabályaink 

Dátum:2020.11.30. 

I/Szükség van-e egyáltalán szabályokra? Milyen veszélyeket rejt magában a 

túlszabályozott, illetve a teljesen szabályok nélküli világ? 

Válaszoljatok a képekhez kapcsolódó kérdésekre!  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ha minden kérdésre sikerült válaszolni, akkor átugorhatjátok az ehhez készült jegyzetet és 
folytathatjátok a 2. feladattal. 

Mind a szabályok teljes mellőzése, mind a túlságosan szigorú előírások problémákhoz 
vezethetnek. Szabályokra szükség van, egy teljesen szabálynélküli világ nem működőképes. 
Ha nincs át- látható rendszer, és nem léteznek vonatkoztatási pontok, az esetlegesség 
mindenki számára bizonytalanságot jelent. Ezt a helyzetet az erősek, a hangadók, az éppen 
pozícióban lévők kihasználhatják, halászhatnak a zavarosban, és ez meglehetősen 
kiszolgáltatottá teszi a jóhiszeműeket, a gyengéket. A játéktáblán lépkedő kislány 
„túlereje” a megdöbbent kis játékfigurák között nyilvánvaló: A játékot ezúttal biztosan 
megnyeri, de a győzelem, mivel nem voltak játszó-, illetve versenytársai, nem hoz számára 
tartós és meg- alapozott örömöt, elszigeteli a többiektől. 
Az „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére” dalt mindenki ismeri. A szabályok egyik 

Mit gondoltok a képen látható kislányról? 

Hogy érzi magát? Miért érzi jól magát ? 

Milyen lehetőséget kapott a játékban? 

Biztosan győzni fog. Vajon utána is jól 

fogja érezni magát? Elképzelhető egy 

teljesen szabálynélküli világ? 

Mit gondoltok a képen látottakról? Miért 

kell mindenkinek egyformának lennie? 

Elképzelhető-e olyan helyzet, amikor 

fontos, hogy „mindenki egyszerre lépjen”? 

Miért fontos, hogy létezzenek szabályok? 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

alaptípusa az, amikor mindenkinek egy- formává kell válnia, függetlenül attól, hogy milyen 
egyéni szükségletei, érdekei és vágyai vannak. A képen a két mosolytalan és riasztó 
pedagógus a sokféle gyereket erőszakkal alakítja egyformává. A merev szabályok tönkre 
tehetik, elszürkíthetik az egyént, és megfosztják minden személyes vonásától. Vannak 
természetesen olyan helyzetek, amikor a szabályok betartása, tehát az, hogy „mindenki 
egyszerre lépjen” elengedhetetlen. Szabályokra tehát szükség van, de nem mindegy, hogy 
milyenek ezek a szabályok, és kik, hogyan működtetik őket. 

 

II/Szabályok a mindennapokban 

Mindegyik képről írjátok le, ami eszetekbe jut róla. A képek után álló kérdéskártyák közül 

válasszatok ki egyet és arra is feleljetek. 
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KÉRDÉSKÁRTYÁK: 

 

1. 

Mire jók a szabályok? 

Miben segítenek, és miben gátolnak bennünket? 

2. 

Miért fontosak a játékszabályok? 

Mit jelent az, hogy valaki játékrontó? 

3. 

Miért fontosak a sportban a szabályok? 

Szükség  van-e  doppingellenes szabályokra? 

4. 

Mire jók a szabályok? 

Miben segítenek, és miben gátolnak bennünket? 

5. 

Mikor lehet szükség komoly tiltásra? 

Keressetek példákat ilyen  helyzetekre! 

6. 

Milyen szabályokra lenne szükség ahhoz, hogy 

a környezetünk rendezettebb legyen? Hogyan lehetne 
ezeket érvényesíteni? 
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III/Szabályok, amelyeket érdemes tudni 

 

Feladat: 

Gondold át, hogy te mikor találkoztál először az alább felsorolt szabályokkal? 

Húzd alá azokat a szabályokat, amelyeket már óvodás korodban megtanultál, és azóta is 

törekszel betartani! 

 

(Részlet Robert Fulghum  írásából) 

 
(...) Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. 

Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál 

inkább. Íme, amit tanultam: 

 

 Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! 

 Ne bánts másokat! 

 Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! 

 Ne vedd el a másét! 

 Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! 

 Húzd le a vécét! 

 A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. 

 Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és 

dolgozz egy keveset! 

 Délutánonként szundíts egyet! 

 A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el 

egy- mástól! 

 Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé 

terjeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tudja pontosan, mindez hogyan van, 

de valamennyien hasonlóképpen élünk. 

 Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is a műanyag 

pohárban mind meghalnak egyszer. Mi is 

 És emlékezz az első szóra, melyet megtanultál – a legfontosabbikra: nézd! 

 Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az alapvető higiénia. Az 

ökológia, a politika, az egyenlőség és az értelmes élet. 

 Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le bölcs felnőtt szavakra, és alkalmazd 

családodra, kormányodra, munkádra, egész életedre – meglátod, bölcsnek és 

igaznak fogod találni. 

 Gondold csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója süteményt és tejet 

uzsonnázna minden délután három órakor, aztán pedig fogná a plédjét, és 

szunyókálna egy keveset. És milyen jó volna, ha az összes kormány oda tenne vissza 

mindent, ahonnét el- vette, és rendet rakna maga után. És akárhány éves is vagy, 

még mindig érvényes a szabály: a nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne 

szakadjatok el egymástól. 

(Fordította: Havas Krisztina. Park Kiadó, 1992, 8–9. 

o.) 
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Végezetül: 

 

Mindegyik sorban karikázd be azt az osztályzatot, ami leginkább kifejezi a 

véleményedet az adott szempontból a most vizsgált témával kapcsolatban! 

 

Érdekes 5 4 3 2 1 Érdektelen 

Fontos 5 4 3 2 1 Lényegtelen 

Eleget foglalkoztunk vele 5 4 3 2 1 Még beszélnünk kellene róla 

 

A feladatokat küldjétek vissza a csoportba vagy privát vagy a Kréta Kollaborációs felületén. 

 

 

Nagyon jó munkát kívánok! 

Köszönöm a visszajelzéseket! 

 
 

 

 

 


