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Pedagógus neve: Kecskés Istvánné 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll.5 

Téma: Mindennapi örömeink 

Dátum: 2021.03.08 

Forrás: https://noizz.hu/lifestyle/2121.03.04 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs2021.03.04 

https://boldogsagora.hu/feladatbank/kozepiskolasok/2021.03.04 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs2021.03.04 

Sokan vallják, hogy a boldogság az apró dolgokban keresendő. Nem kell túl nagy elvárásokat 

támasztani, csak megélni minden pillanatot és megcsípni minden helyzetben a szépséget, a 

pozitívumokat. Ez vezet a boldogság állapotához. 

A boldogságot okozó pillanataink mellett sokszor elmegyünk anélkül, hogy felfigyelnénk 

rájuk. Pedig értékelni kellene minden apró örömöt, szebbek lennének a szürkének tűnő 

hétköznapok is! 

Találsz egy kis pénzt valamelyik elfeledett kabátod zsebében. Rájössz, hogy a táskád belső 

zugában van még a kedvenc csokidból. Segítséget kapsz anélkül, hogy kérnél. Felhív valaki, 

aki mostanában sokat járt a fejedben. A kutyád viselkedése, amikor hazaérsz munka után. 

Valaki megdícsér váratlanul. Rádöbbensz, hogy máris itt a hétvége. Összefutsz egy rég nem 

látott baráttal. Vagy csak kisüt a nap, amikor nem várnád. 

 

https://noizz.hu/lifestyle/2121.03.04
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs2021.03.04
https://boldogsagora.hu/feladatbank/kozepiskolasok/2021.03.04
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs2021.03.04
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Neked milyen apró, mindennapi dolgok okoznak örömet? Mi szerinted a boldogság? Várom a 

kommentedet! 

Néhány ötlet amit nem ártana neked is kipróbálni, hidd el, tartalmasabbak lesznek a 

mindennapjaid: 

 Nevettess meg valakit! Az sem baj, ha csak egyszerűen megcsiklandozod! 

 Játssz egy jót egy kisgyerekkel! 

 Hívj fel egy jó barátot, akivel már régen nem beszéltél! 

 Ajándékozz meg valakit, aki közel áll a szívedhez! Tervezd meg a pillanatot! 

 Énekelj a zuhany alatt! Jó a hangosan! 

 Ölelj át valakit jó hosszan! 

 Gyújts meg este egy gyertyát, csak úgy! 

 Készíts egy jó teát úgy, ahogy azt illik! 

 Főzz vacsorát olyanoknak, akit szeretsz! 

 Ábrándozz az ágyon fekve! 

 Naponta 5 perc légzőgyakorlat! 

 Fess egy színes képet! 

 Beszélgess a virágaiddal, dicsérd meg őket, milyen szépen fejlődnek! 

 Nézd az éjszakai égbolton a csillagokat! Érezd át a végtelent! 

 Ülj ki a barátaiddal a teraszra! 

 Szeresd önmagad úgy, ahogy vagy! 

 Fogd a kedvenc könyvedet, és kuckózz be egy fotelbe! 

 Nézz jó filmeket egy jó társaságban! 

 Aludd ki magad! 

 Süss egy finom sütit, és hívd meg a barátaidat!  

 Emlékezz vissza valami szépre, ami boldoggá tett! 

 Készíts egy jó forró fürdőt magadnak! Gyertyák, zene, és egy kis nyugi… 

 Örülj jó előre valaminek, amire már régóta vársz! 

 Adj valakinek egy puszit! 

 Egyszerűen ne csinálj semmit! 

 Lazíts egy kicsit, de azért légy tudatos! 

 Csinálj valami bolondságot, amit amúgy soha nem tennél meg! Ne félj attól se, hogy 

kinevetnek! Sőt, annál jobb! 

 Szerezz valakinek örömöt, legjobb, ha nem is tudja, hogy te állsz a dolgok mögött! 

 Mozogj: biciklizz, sétálj, a lényeg, hogy élvezd ki minden pillanatát! 

 Szedj virágot! 

Az igazi boldogság az apróságokban bújik meg.  

Bővítsd a listát bátran! Keresd meg a saját örömforrásaidat! 
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Nézd meg a következő videót! Téged is érnek hasonló apró örömök? 

https://www.youtube.com/watch?v=AoVpIhiacCk 

 

Örömtánc fogmosás közben  

 

 

Kezdjétek a fogmosást egy jó zenével! Beszéljetek meg egy közös időpontot, amikor 

egyszerre hallgatjátok meg fogmosás és táncolás közben Pharrell Williams: Happy című 

számát! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 

Egyszerre, saját ízléseteknek megfelelően táncoljatok rá! 

Mindenkinek jó szórakozást! Vigyázzatok magatokra!! 
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