
A MESÉHEZ RÁD VAN
SZÜKSÉG. SEGÍTESZ?
DOLGOZZUNK EGYÜ�!

Ez a munkafüzet 4–9 éves gyermekek 
számára készült. A gyermekek önállóan 
vagy akár egy felnőttel is dolgozhatnak; 

a mese és a feladatok segítségével
foglalkozhatnak saját érzelmeikkel. A 

felnőtt szerepe az, hogy meghallgassa a 
gyermeket, és segítsen neki azaggodal-

mak vagy félelmek által kiváltott
érzelmeinek felismerésében. Együtt gon-

dolkodjanak el azon, miként lehet az
aggodalmakról, az ijesztő gondolatokról 

beszélni, és kitalálják a módját annak, 
hogy jobban érezzék magukat és ebben 
másoknak is segítsenek. Nagyon fontos, 

hogy a gyerekek megtanulják, hogy 
minden érzelem fontos, és mindegyikről 

lehet beszélni.

A Kip csapat 
megbirkózik 
az aggodalmaikkal 

 



Soca, Waaba, Tuka és Maco elmesélik, hogy 
milyen érzés az, amikor aggódnak vagy

szomorúak valami miatt. 
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Nem tudom a 
gondot kiverni a 

fejemből. 

Olyan, mintha összeszo-
rulna a gyomrom. 

Gyorsan ver a szívem, és 
mindjárt elbőgöm magam. 

Dühös is vagyok. 

Nehezen megy a játék 
és a leckeírás.

Néha nehezen 
tudok csak elaludni.
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Segítsünk a Kip csapatnak.

Készen állsz? De még mielőtt nekiállnánk, 
gondold át azt, hogy te mi miatt aggódsz. 

Rajzold le vagy írd le erre a lapra. Lerajzolhatsz 
egy vagy több dolgot is, ami miatt aggódsz. 

svoj problem ili više njih.



Soca rossz híreket hallott.
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Jaj, ne! Mi történik?
Biztonságban vagyok?

Soca nem tud éjszaka aludni. Átpörget 
még néhány ijesztő híren. 
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Nagyon
aggódom.De jó, hogy

elmondtad nekem! 
Keressünk együtt 

megoldást rá!

Soca úgy dönt, hogy elmeséli Tukának, mi 
bántja. Utána már jobban érzi magát. Most 

együtt próbálják meg kitalálni, hogy mit
tehetnek a gond ellen.

Soca a telefonmegőrzőben hagyja a telefonját. 
Kimegy játszani a barátaival.

Nagyon szeretek 
játszani a

barátaimmal!



Tuka sportol. Ez segít abban, 
hogy elűzze a gondokat a fejéből.

Tuka néha szomorú és
honvágya van. Ilyenkor
megfogja és jó szorosan
tartja a kezében a
nyakláncot, amit a nagyijától 
kapott. 

Soca elképzeli, hogy a fejében 
lévő gondterhelt képet 
szivárványszínűre színezi ki. 
Aztán icipicire lekicsinyíti, és 
így már kevésbé ijesztő, amitől 
fél. 
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Néha egy ölelés segít, vagy egy 
állat megsimogatása. Egy 
párnát ölelgetni is jó néha.

Waaba légzőgyakorlatokat végez. Először kifújja 
a száján keresztül az összes levegőt, mintha egy 
gyertyát fújna el. Aztán az orrán keresztül vesz 
egy nagy levegőt. Elképzeli, hogy eperillatot 
érez. Waaba ezt folytatja egy darabig, és
hamarosan nyugodtabbnak érzi magát.

Maco elmeséli a félelmeit egy 
felnőttnek. Azon gondolkodik, 
hogy milyen jó dolgot találhat 
ebben a nehéz
helyzetben, például látja, hogy 
az emberek segítenek 
másokon, akik bajban
vannak. Ez a fajta
gondolkodás segít elűzni 
Maco félelmeit.
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A KIP CSAPAT TIPPJEI
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Vágd ki a Kip csapat tagjainak a képét, és 
pálcikabábként játszd el velük, ahogy legyőzik 

a félelmeiket.

Azt is eljátszhatod a pálcikabábokkal, ahogy 
együtt kitalálják, hogy tudnának még jobban 

megbirkózni a félelmeikkel.

Ne feledd el elmondani a figuráknak, hogy 
minden érzelem fontos, és nem szabad 

elkerülnünk őket. Megtanulhatjuk együtt
megbeszélni az érzelmeinket. A beszélgetés 

segít abban, hogy megbirkózzunk a felkavaró 
érzelmekkel. Az is fontos, hogy a jó érzéseket is 

megosszuk másokkal.

A Kip csapat minden gyermeknek vidám 
játékot kíván!

JÁTSSZUNK EGYÜ� A 
KIP CSAPA�AL!



EZ A TELEFONMEGŐRZŐ EGY 
OLYAN HELY, AHOVA LETEHE-
TED A TELEFONODAT ÉJSZ-
AKÁRA. NAPKÖZBEN IS I� 

HAGYHATOD A TELEFONODAT, 
AMÍG MÁS DOLGOKAT 

CSINÁLSZ. HA NINCS SAJÁT 
TELEFONOD, EZT A TELEFON-
MEGŐRZŐT ODAADHATOD 
VALAKI MÁSNAK, AKINEK 

SZÜKSÉGE VAN RÁ.

EZ A TELEFONMEGŐRZŐ EGY 
OLYAN HELY, AHOVA LETEHE-
TED A TELEFONODAT ÉJSZ-
AKÁRA. NAPKÖZBEN IS I� 

HAGYHATOD A TELEFONODAT, 
AMÍG MÁS DOLGOKAT 

CSINÁLSZ. HA NINCS SAJÁT 
TELEFONOD, EZT A TELEFON-
MEGŐRZŐT ODAADHATOD 
VALAKI MÁSNAK, AKINEK 

SZÜKSÉGE VAN RÁ.



Színezd ki a képet! Színezés közben
hallgathatsz nyugtató zenét. Válassz olyan 

dalokat, amik megnyugtatnak vagy
felvidítanak!

A színezés és a zenehallgatás is segíthet az 
aggodalmak leküzdésében.



Ez a kis lény fél és aggódik. Rajzold le vagy írd 
le, hogyan vidítanád fel, vagy ő hogyan tudná 

magát megnyugtatni. Kitalálhatsz saját 
ötleteket, vagy felhasználhatod a Kip csapat 

valamelyik tippjét.

SEGÍTS NEKÜNK!


