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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: „Egy kis lazítás” 

Dátum: 2021. 02. 15. 

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/56295064069577485/ , 

https://www.youtube.com/watch?v=ctXQxPO3bbg , 

https://hu.pinterest.com/pin/88805423877208665/, 

https://hu.pinterest.com/pin/264093965630112120/, 

https://hu.pinterest.com/pin/188236459414937842/ 

 

Kedves Lányok! 

A mai foglalkozás a pihenésről, stresszoldásról, a lazításról szól. Egy kis kikapcsolódásra, 

mindenkinek szüksége van, és néha kell arra is időt szakítani, hogy az ember kicsit pihenjen és 

rendszerezze gondolatait, hogy aztán újult erővel folytathassa a munkát, a tanulást, valamint a 

mindennapok kihívásait könnyebben tudja kezelni. A feladat nem nehéz, és ha követitek az 

„utasításokat”, akkor célba is értünk. Kellemes időtöltést kívánok hozzá! 

 

Lássuk a teendőket! 

1. „Rend a lelke mindennek.” Először is nyugodt, rendezett környezetet kell kialakítanod 

magad körül. Ezért, ha kell, akkor rakj rendet a szobádban! Igaz ez egy kis munkával jár, 

de a végeredmény megéri majd.  

 

2. Készítsd el a kedvenc teádat, vagy egy kakaót, vagy bármit, amit szeretsz! 

Akár egy puding is jöhet, melegen, vagy hidegen, ha úgy szereted. Ha nem 

szereted egyiket sem, akkor most ki kell találnod valamit. (Kapcsolódó kép: 
https://hu.pinterest.com/pin/56295064069577485/)  

 

3.  Kapcsold be a kedvenc zenédet, vagy egy relaxációs zenét, 

bármit, ami megnyugtat! Ha relaxációs zenét szeretnél, adok egy tippet: 

https://www.youtube.com/watch?v=ctXQxPO3bbg, de van sok más 

lehetőség, legyél kreatív. 
(Kapcsolódó kép: https://hu.pinterest.com/pin/88805423877208665/) 
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4. Ha van kéznél, gyújts meg egy gyertyát, vagy párologtass nyugtató 

illatolajat, de ha nem szereted, nyilván ez nem szükséges. A lényeg a 

nyugodt, kellemes hangulat. (Kapcsolódó kép: 

https://hu.pinterest.com/pin/264093965630112120/) 

 

5. Ha nyugodtan elhelyezkedtél, gondolkodj el a következőkön ! 

 Idézd fel, a legjobb dolgot, ami ma történt 

veled 

 Gondold át, hogy ha most választhatnál, 

akkor milyen szupererővel vagy képességgel 

rendelkeznél szívesen? 

 Idézz fel magadban egy kedves, szép 

emléket! 

 Most olyanra gondolj, ami megnevettet!  

 Végül gondolj valami pozitívra és erre 

koncentrálj! 

(Kapcsolódó kép: https://hu.pinterest.com/pin/188236459414937842/) 

 

6. Hallgasd tovább a zenéket és pihenj!  <3 

Remélem mindenkinek sikerült a feladatot megoldani!  
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