
 

 

 

 

 

ÉRZELMI INTELLIGENCIÁT FEJLESZTŐ 

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 

 

 

1. Ne dobj ki! 

Írjunk fel tárgyakat egy-egy kis cetlire. Pl. számítógép, íróasztal, pohár, stb. Minden 

résztvevő kap egy cetlit. A keretmese szerint nagytakarítást végzünk és néhány tárgyat ki kell 

dobnunk. A résztvevők lesznek a tárgyak, akiknek meg kell győzniük “gazdájukat”, hogy ne 

dobja ki őket. Érvelniük kell, miért fontosak a számára. Pl. Ha szomjas vagy, csak rám 

számíthatsz, ne dobj ki! A “gazda” lehet egy másik diák vagy a tanító is. A gazda végül dönt, 

kit tart meg – de persze megtarthat mindenkit! Szabály: a tárgy nem mondhatja ki, micsoda ő. 

2. Titkos kapu 

Egy játékos kimegy, ő lesz az eltévedt vándor. A többiek körben állnak, ők a varázserdő fái. 

Megállapodnak abban, hogy hol lesz a varázserdő kijárata, hol van a kapu. Ahol a kapu van, 

ott a két egymás mellett álló játékos lesz a két kapuőr. Bejön a kiküldött játékos és lassan 

körbejár, mindenki szemébe belenéz. Beszélni tilos, fejet rázni, bólogatni tilos. Csak a tekintet 

beszél. Aki nem kapu, az azt jelzi a testbeszédével, tekintetével, hogy ott nincs kijárat, kár 

próbálkozni. Elutasítóan, ridegen kell néznie. A két „kapuőrnek” bizalmat sugározva kell 

néznie, hívogatnia a vándort. A feladat kitalálni a tekintetekből, hogy hol a kapu.   

3. Ments meg, január! 

Mindenki körben elmondja, melyik hónapban született. A játékvezető gyorsan hónapokat 

sorol – sorban vagy összevissza. Az, aki az adott hónapban született, lassan kezd leguggolni. 

Ha egészen leguggol, kiesett. Társai úgy ,,menthetik” meg, hogy megérintik. Empátiát, 

érzelmi intelligenciát, közösséget fejlesztő játék. 

4. Csukott szemmel is megtalállak! 

A gyerekek körben állnak, lehunyják a szemüket, majd maguk elé nyújtott karral lassan 

elindulnak egymás felé. Akit elsőként megérintenek, az lesz a párjuk. A játékot úgy is 

játszhatjuk, hogy előre megbeszéljük a párokat, akik maguk közt egy jellegzetes állathangot 

kiadva megkeresik egymást a teremben.  

 



 

 

 

5. Vezess engem!  

Párokat alkotunk. Az egyik tag behunyja a szemét, a másik vezeti a teremben, miközben a 

többiek is jönnek-mennek. A kör végén cseréljünk szerepet és beszélgessünk arról, ki mit 

érzett, melyik szerep állt hozzá közelebb.  

6. Telefonos játék 

Egymás figyelmes meghallgatása nagyon nehéz feladat, sokszor még felnőttként is. Nem csak 

a szocializáltság szempontjából fontos ennek gyakorlása, hanem a tanulás szempontjából is. 

Ráadásul egy jó hallgató könnyebben szerez barátokat is. 

Ez a játék kisebb és nagyobb csoportban egyaránt játszható. Ültessük a gyerekeket egymás 

mellé egy sorba, vagy körbe. Suttogjunk az első gyerek fülébe egy mondatot (vagy 

kisebbeknél kezdjük egy szóval), és kérjük meg, hogy ugyanazt súgja a mellette ülő társa 

fülébe. Ezt addig folytassák, amíg el nem érnek az utolsó gyermekig. Az utolsó játékos 

mondja el hangosan, hogy mit hallott. 

Sokszor a gyerekek is nagyon meg tudnak lepődni, hogy mennyire megváltozott az eredeti 

mondat. Ez a játék megtanítja őket, hogy milyen fontos figyelni arra, hogy mit mondanak 

nekünk, és nem utolsó sorban így alakulnak ki a pletykák is! 

7. Activity az érzelmekkel 

Mindenki húz vagy választ egy „érzelmet”, amit vagy eljátszik/elmutogat a többieknek, vagy 

körülírja azt. Jó gyakorlat ez, hogy lássátok, ki hogyan gondol egy-egy érzelemre, és hányféle 

megközelítése lehet egy érzésnek. 

8. Érzelem vadászat 

A gyerekeknek tisztában kell lenniük saját és mások érzelmeivel, és hogy azok mit jelentenek. 

Szükség van arra, hogy beszélgessünk ezekről, hogy a különböző helyzetekben miként tudják 

ezeket kezelni. Készítsünk egy táblázatot, melyen különböző érzelmeket ábrázolunk.  

 

Kép forrása: https://felelosszulokiskolaja.hu/felelos-szulo/egymasra-figyelos-jatekok 

https://felelosszulokiskolaja.hu/felelos-szulo/egymasra-figyelos-jatekok


 

 

 

 

Reggel adjunk a gyerekeknek egyet ebből a táblázatból. Kérjük meg őket, hogy egész nap 

figyeljék a társaikat (nem csak az osztályban, a csoportban, hanem az egész intézményben), és 

ha valakin valamelyik érzelmet felismerték, jelöljék a lapon. Akár nevet is írhatnak mellé. A 

nap végén beszéljük meg, ki mennyi érzelmet fedezett fel a társain. 

9. Mi történhetett vele…? 

Megkérdezhetjük a gyerekeket, hogy vajon mi történhetett a kártyán szereplő figurákkal? 

Vajon mi az, ami miatt most így érzik éppen magukat? Így néha szívesebben mesélnek akár 

saját magukról is, kicsit közvetettebb formában. 

10. Metrójáték 

Az utasok ülnek a metrón egymás mellett, és valaki felszáll egy bizonyos érzelmi állapotban. 

A többiek utánozni kezdik felnagyítva az érzelmet, és így viselkednek egymással a metrón. 

11. Fejezd be a mondatot! 

A kihúzott kártyán lévő mondatot kell befejezni. 

 

Forrás: https://rogersalapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/09/Erzelmi-intelligencia-fejlesztes_Szentgyorgyi-

Orsolya.pdf 

 

 

 

 

https://rogersalapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/09/Erzelmi-intelligencia-fejlesztes_Szentgyorgyi-Orsolya.pdf
https://rogersalapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/09/Erzelmi-intelligencia-fejlesztes_Szentgyorgyi-Orsolya.pdf


 

 

 

 

12. Emóciók 

Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése. 

A tagok körben ülnek. Minden tagnak egy-egy érzést, egy - egy emóciót, érzelmet kell életre 

keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. A többieknek kell 

kitalálnia, mi lenne az adott érzelem. A játék úgy is játszható, hogy a csoportvezető előre, 

cetlikre felír érzelmeket és minden csoporttag húz egyet, de úgyis, hogy mindenki keres 

magának egy olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az adott pillanatban saját magára. 

13. Repülés 

„Képzeld el, hogy tudsz repülni. Magasan repülsz a város felett, és nem félsz semmitől. 

Boldognak érzed magad. A Nap rád süt és melegít. Néha kanyarodsz a levegőben, néha 

átrepülsz egy-egy felhő felett is. Mindent jól látsz magad körül. Megnézed, hogy hol tudnál 

leszállni.”  Mit éreztél, amikor repültél? 

14. Nap 

"Most egy rejtvényt mondok nektek. Feküdjetek szépen, csendesen a földön és próbáljátok meg 

kitalálni, hogy ti vajon mik lehettek ebben a rejtvényben. A találós kérdés végén mindenki 

megsúghatja nekem a megfejtést. Csukjátok be a szemeteket és próbáljátok elképzelni, hogy 

nagyon melegek és fényesek vagytok. Reggelente nagyon lassan felkúsztok az égre. Délben 

már magasan vagytok a Föld felett, este pedig lassan búcsút mondtok, és elbújtok a hegyek 

mögött. Fényt és meleget árasztotok. Az emberek, amikor felnéznek rátok, szívből örülnek 

nektek. Mik lehettek?"  

Minden gyereket meghallgatunk. A válaszok között nincs jó, vagy rossz válasz. 

- Mi voltál? 

- Milyen érzés volt ez neked? 

- Érezted valahol a testedben a meleget? 

- A fénysugaraidat eljuttattad valahová? 

15. Nem gondoltátok volna rólam, de… 

Körbeülünk. A fenti mondattal kezdünk minden megszólalást, és igyekszünk olyasmit 

mondani, amit senki nem gondolt volna, vagy senki nem tud rólunk. Lehet, úgy is játszani, hogy 

mindenkinek kell legalább egy olyasmit mondani, ami nem bagatell dolog, mégsem tud senki 

a csoportból. Nagyon érdekes, az előítéleteket, sztereotípiákat lebontó csoportismereti játék. 

 



 

 

 

 

16. Add tovább! 

Körben ülnek a gyerekek, a pedagógus elindít egy mozgást (például: megsimogatja a mellette 

ülő fejét). Ezt a mozdulatot kell minden gyereknek továbbadnia mellette ülő társának. A 

mozdulatot gyerek is indíthatja. Instrukciók: „Én most lassan megsimogatom a fejedet, add 

tovább a melletted ülőnek!” 

17. „Jó reggelt!” 

Körben állunk. A játékvezető kezdetben a tanító, később, ha már ismeri a csoport a játékot, 

lehet az egyik gyerek. Egy gyerek odamegy egy társához, a szemébe néz, és valamilyen 

stílusban köszön neki: „Jó reggelt!” Ahogy a vezető köszön, olyan stílusban kell 

visszaköszönni. (Lehet: bátran, humorosan, jókedvűen, gyanakvóan, hetykén stb.) 

18. Képzeld magad egy olyan helyre… 

Ha a gyerekek nagyon izgatottak, lazításként alkalmazhatjuk az irányított meditációt. Lassan 

lefekszenek a szőnyegre, relaxációs zenét kapcsolunk be, behunyják a szemüket, és elképzelik, 

hogy pl. tengerparton fekszenek, ahol a nap sugarai csiklandozzák a testüket, megérinti a 

langyos szellő az arcukat... stb. A használt történet függ a zenétől is, és a gyerekek előzetes 

ismereteitől: rét tele virágokkal, bogárkákkal, télen meleg szoba tűzhellyel. A gyermekek 

ismereteinek megfelelő helyszínek megválasztásával. 

19. Szoborjáték 

Szól a zene, miközben a gyerekek sétálgatnak, ugrándoznak, táncolnak (a pedagógus is velük 

játszhat!). Amint leállítja a játékvezető a zenét, szoborrá kell válni, mozdulatlanná merevedni 

olyan testhelyzetben, amiben éppen vagyunk. A zenét egyre hosszabb ideig szüneteltessük. A 

szobrokat előre megbeszélt érzelmeknek megfelelő metakommunikációs eszközzel kell 

megvalósítani (mérges, vidám, álmos, fáradt stb.) 

 

20. Kisállatról gondoskodás – szituációs játék állatfigurás bábokkal 

Az állatok biztonságos közelsége, a róluk való gondoskodás, a velük való séta felelősséget tanít 

a gyerekeknek, akiknek viselkedésére azonnali visszajelzést jelentenek az állatok reakciói. 

„Képzeljétek el, hogy van egy kis állatkátok, akit etetni, fürdetni, sétáltatni kell.  

 

 



 

 

 

 

21. Érzelmek (Kaposi László alapján) 

A pedagógus felsorol néhány érzelmet, állapotot (például: félelem, türelmetlenség, gyűlölet, 

jókedv, meglepetés, közöny, izgalom, rettegés, aggodalom, düh, stb.), amelyek közül a 

gyerekek választhatnak. Ezeket kell bemutatniuk szoborként, vagy mozgás közben 

(gesztusokkal, taglejtésekkel). A gyerekek szabadon választhatnak, hogy ki mit akar bemutatni, 

míg a többiek feladata kitalálni, hogy mi lehet a bemutatott érzelmi állapot. 

22. Érzelemmátrix 

Eszközök: Érzelemmátrix-alap (táblázat); arcmátrix kártyák.  

Négy mesehősünk, a királylány, a varázsló, a királyfi és az inas. Mindegyik szereplő képét 

párosítani kell a megfelelő érzelemmel, és a megfelelő helyre tenni a kártyákat a táblázatban. 

Figyeld az arckifejezéseket!  

23. Hívd fel! – különböző érzelmek kifejezése 

Konkrét szituációt - amit előre közlünk a gyerekekkel - különböző személyeknek, különböző 

érzelmekkel kell elmondani telefonon!  

Hívj fel valakit, és mondd el neki a következőt - szomorúan, vidáman, kétségbeesve, 

csodálkozva, stb.! Figyelj arra is, ki van a telefon másik oldalán, kivel beszélsz! 

 

24. Tükörjáték (érzelmek, hangulatok kifejezése) 

A gyerekek egymással szemben állnak. Az irányító gyermek a pedagógus által megadott 

érzelmet, hangulatot jeleníti meg társa felé, aki tükörképként utánozni próbálja. 


