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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: Légy kedves másokkal!  

Forrás:  

Szokolai Katus: A kedvesség pszichológiája in: https://777blog.hu/2020/10/06/a-

kedvesseg-pszichologiaja/ (letöltés dátuma: 2021.02.28),  

Dr. Almási Kitti: A kedvesség vonzóvá tesz in: 

https://www.youtube.com/watch?v=TbRZ9Hw5B84 (letöltés dátuma: 2021.02.28),  

Csak egy kis kedvesség:  https://www.youtube.com/watch?v=1KXOYWMf9r4 (letöltés 

dátuma: 2021.02.28),  

A kedvesség megfizethetetlen: https://nemkutya.com/kepregeny/a-kedvesseg-

megfizethetetlen-%E2%9D%A4/ 1KXOYWMf9r4 (letöltés dátuma: 2021.02.28),  

Hogy legyünk kedvesek? https://bachvirageszencia.hu/kedvesseg-kalendarium-2017-

december/(letöltés dátuma: 2021.02.28) 

Dátum: 2021. 03.01.  

Kedves Lányok! 

A mai foglalkozásra egy olyan témát hoztam, ami mindig időszerű, de különösen napjainkban, 

amikor fontos, hogyan viszonyulunk egymáshoz, kedvesek, türelmesek vagyunk e másokkal. 

Nézzük meg közösen, hogy miért jó, ha kedvesek vagyunk embertársainkhoz, milyen 

pozitívumokkal is jár a kedvesség. 

 

(Kép forrása: https://www.youtube.com/watch?v=1KXOYWMf9r4) 

Ráhangolódásként nézzétek meg az alábbi kisfilmet! A hivatkozásra kattintva Dr. Almási 

Kitti gondolatait hallgathatjátok meg a témában.  

https://www.youtube.com/watch?v=TbRZ9Hw5B84 
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A kedvesség egy erény, amely „az embert képessé teszi arra, hogy szerethető, szeretetre méltó 

legyen. A kedvesség lényege az őszinteség, vagyis a kedvességnek szívből kell jönnie. A szó azt 

fejezi ki, hogy az embernek van „kedve” a másik emberre őszintén figyelni, azaz nem közömbös 

irányába. Az őszinte kedvesség része a mosoly, a figyelem, az udvariasság, az előzékenység, a 

másik meghallgatásának képessége, segítőkészség, türelem, megbocsátani tudás.” 1 

Philip Zimbardo amerikai pszichológus szerint a kedvesség öngerjesztő folyamat. Ez azt 

jelenti, ha mi kedvesek vagyunk, akkor mások is azok lesznek velünk. 

TIPP: 

 

 

(Képregény forrása: https://nemkutya.com/kepregeny/a-kedvesseg-megfizethetetlen-%E2%9D%A4/ ) 

 

A kedvesség tanulható. Martin Seligman, amerikai pszichológus azt mondja erről, hogy „a 

kedvesség  olyan erősség, amelyet megfelelő idő- és energiaráfordítással bárki elsajátíthat. 

Elszántsággal, megfelelő oktatással és elköteleződéssel a kedvesség jól fejleszthető és 

erősíthető.”2 

  

                                                           
1 Szokolai Katus: A kedvesség pszichológiája in: https://777blog.hu/2020/10/06/a-kedvesseg-pszichologiaja/ 

(letöltés dátuma: 2021.02.28) 
2 Szokolai Katus: A kedvesség pszichológiája in: https://777blog.hu/2020/10/06/a-kedvesseg-pszichologiaja/ 

(letöltés dátuma: 2021.02.28) 

Próbáld ezt ki, 

tapasztald meg saját 

magad! Gyakorold 

tudatosan a kedvességet 

és figyeld meg, mi 

történik! 

https://nemkutya.com/kepregeny/a-kedvesseg-megfizethetetlen-%E2%9D%A4/
https://777blog.hu/2020/10/06/a-kedvesseg-pszichologiaja/
https://777blog.hu/2020/10/06/a-kedvesseg-pszichologiaja/
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De miért jó ha kedvesek vagyunk? Pszichológusok szerint, nem csak annak jó akinek adjuk, 

hanem jótékony hatásai vannak ránk nézve is. Nézzük, mik ezek! 

 javítja az önértékelésünket 

 megerősíti az emberi kapcsolatainkat 

 enyhíti a depressziót 

 erősíti a pozitív hangulatot 

 növeli az élettel való elégedettséget 

 megerősíti a családtagokkal, barátokkal való kapcsolatokat 

Na de hogyan is legyünk kedvesek?  

Legyünk jelen a hétköznapjainkban, mert rengeteg olyan helyzet adódhat, amikor szüksége 

lehet ránk a szeretteinknek, a barátainknak, az ismerőseinknek, vagy akár ismeretleneknek. Ne 

felejtsük ki a sorból négylábú, kétlábú, lábatlan és soklábú barátainkat sem! Ha rajtunk múlik, 

próbáljunk meg a kedvesség irányából megközelíteni a helyzeteket, kapcsolatokat, 

szituációkat. Ezzel sokat tehetünk magunk és mások harmóniájáért. Kedvességünket 

sokféleképpen kifejezhetjük. (forrás: https://bachvirageszencia.hu/kedvesseg-kalendarium-

2017-december/) 

 

Feladat:  

1. Gondold át, hogy te mikor voltál legutoljára kedves valakivel! Miben nyilvánult ez meg? 

2. Tervezz jócselekedeteket, kedvességet! Gondolkodj azon, hogy a környezetedben kinek, 

mivel tudnál segíteni, örömet okozni! 

3. Készíts ”KEDVESSÉG KALENDÁRIUMOT” márciusra! Tervezz minden napra egy 

kedvességet, vagy valamilyen pozitív cselekedetet! 

 

TIPP:  

  
Ehhez segítségül készítettem egy 

táblázatot, amit használhatsz, lentebb 

megtalálod, de ha van valami ötleted, 

akkor sajátot is készíthetsz. Bármilyen 

technikával vagy bármilyen stílusban 

elkészítheted a kalendáriumot. Ötleteket 

az interneten is találsz, érdemes 

böngészni. 
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Egy kedvesség minden napra 

2021. Március 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 

 

Az elkészült munkákat küldjétek el a megszokott módon!  

A feladatok elkészítéséhez jó munkát kívánok!  

  

  

 


