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1. FEJEZET: ÉN ÉS A KÜLSŐM 

Fizikai megjelenés 

oKülönbségek és hasonlóságok az emberek megjelenésében 

oEgyedi jellegzetesség – ujjlenyomat 

oHogyan változtunk – a szüléstől mostanáig (a test 

változásainak ismétlése serdülőkorban) 

oNemek különbsége a megjelenésben 

oAz öregedés. Az idő múlásával folyamatosan összefüggő 

változások. Idős emberek. 



A fejezet célja 

o A tanuló azonosítja és megnevezi saját külső tulajdonságait. 

o Tudja, hogy az emberek különböznek egymástól külső 

megjelenésükben, de hasonlóságaik is vannak. 

o Képes megmutatni külső különbségeket és hasonlóságokat 

önmagán és másokon. 

o Azonosítja az embereket nem szerint. 

o Tudja, hogy a megjelenés az idő múlásával változik. 

o Felismeri a test kamaszkori változásait. 

o A külső megjelenés idő múlásával összefüggő folyamatos 

változását, az öregedést természetesként fogadja el. 



Eredmény: „Ez vagyok én!” 

Tükörképek 

o Szükséged lesz egy tükörre. 

o A tükörnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy lásd 

benne a fejedet, hajadat, arcodat és a vállaidat. 

o Amikor belenézel a tükörbe, látod a külsődet. Ezt nevezik 

megjelenésnek. 

o Próbáld meg lerajzolni a következő oldalon a keretbe, amit 

önmagadon a tükörben látsz. 



Ha a tanuló lerajzolta magát, akkor ezzel alátámasztja, hogy 

tisztában van a saját képével és tudja, mely testrészeket 

ábrázolt a képen. 

Rajzold le magad! 



Rajzold le a másik felét! 

Egy tükör és egy fénykép segítségével a tanuló megtanulhatja, 

hogy az arca nagyjából szimmetrikus.   



Hasonlóságok és különbségek 

Különbözőnek látszanak 

Hasonlónak látszanak 



Nézzük meg, a test részei 

miben különbözhetnek 



Autizmus információ 
- Autizmus „tudás” 
- Naprakész információ 
- Kommunikáció 

Különböző megjelenés: szemek 

Az emberek szeme 

különböző színű és 

formájú. Az emberek 

szemöldöke is 

különböző. 



Különböző megjelenés : Haj 

Az emberek hajszíne és frizurája 

különböző. 

o Van rövid frizura… 

o Van szokatlan frizura… 

o Van tüsi frizura… 

o A frizura lehet rövid… 

o A frizura lehet hosszú… 

o A haj lehet világos vagy 

sötét színű… 



Különböző megjelenés: bőrszín 

Az embereknek különböző színű a bőrük. 

o Vannak világos bőrű emberek… 

o Vannak sötétebb bőrű emberek… 

Azt az anyagot, ami színezi a bőrödet, pigmentnek nevezzük. 

o Azoknak az embereknek, akiknek sok pigment van a 

bőrükben, sötét színű a bőrük. 

o Azoknak az embereknek, akiknek kevés pigment van a 

bőrükben, világos a bőrük. 



Autizmus információ 
- Autizmus „tudás” 
- Naprakész információ 
- Kommunikáció 

Különböző ujjlenyomatok 

Mindenkinek különböző az ujjlenyomata. 

o Nyomd az ujjbegyedet egy tintapárnához! 

o Nyomd az ujjadat a következő oldalra! 

o Látod az ujjlenyomatodat? Nyomtass még több 

ujjlenyomatot! 



Autizmus információ 
- Autizmus „tudás” 
- Naprakész információ 
- Kommunikáció 

Különbségek a megjelenésben 

Az embereknek különböző a bőrszíne. 

Az emberek mérete és magassága is 

különböző. 

Az emberek férfiak vagy nők. 

Vannak fiatal és idős emberek. 



Ezek az emberek külsőre különböznek egymástól. 

Magazinokban keress képeket olyan emberekről,  

akiknek különböző a megjelenésük! 

 Vágd ki a képeket és készíts egy plakátot!  

 

   Ha a tanuló elkészíti a plakátot, akkor ezzel 

alátámasztja, hogy érti, mit jelent, hogy az emberek 

külseje különböző. 

Az én plakátom 



Itt látható egy 
anyuka a felnőtt 
fiával. 

Emberek, akik hasonlónak látszanak 

Néha az egyik ember olyannak látszik, mint egy 

másik. Ilyenkor mondjuk azt, hogy hasonló a 

megjelenésük. 

Az egypetéjű ikreknek nagyon hasonló a 

megjelenésük! 

Az embereknek lehet hasonló frizurája és hajszíne. 

Az embereknek lehet hasonló formájú szája, arca, 

orra vagy szeme. 



Ezek az emberek külsőre különböznek egymástól. 

Magazinokban keress képeket olyan emberekről,  

akiknek különböző a megjelenésük! 

 Vágd ki a képeket és készíts egy plakátot!  

 

   Ha a tanuló elkészíti a plakátot, akkor ezzel 

alátámasztja, hogy érti, mit jelent, hogy az emberek 

külseje különböző. 

Az én plakátom 



Az egyik ismerősöm 

Kérj meg valakit, akit ismersz, hogy üljön le egy székre 

eléd! 

Rajzold le a fejét, arcát és vállait ide, a keretbe! 



A tükörben látod a bőröd színét, a hajadat és a szemedet. Látod az 

orrod, a 

szemed, a szád és talán a füled méretét és formáját, látod a hajad 

hosszúságát 

és a frizurádat is. Ezek láthatóak az arcodon és a fejeden. 

Ezek a külső tulajdonságaid. 

Tükörképek - 
hasonlóságok és különbségek 

Nézd meg a képeket, amiket önmagadról és az ismerőseidről rajzoltál! 

Keress hasonló (majdnem egyforma) és különböző külső 

tulajdonságokat! 

Hasonló külső tulajdonságok            Különböző külső tulajdonságok 

A két kép összehasonlításával a tanuló bemutatja, hogy képes 

felismerni a különbségeket a kettő között és hogy érti, mit jelent, hogy 
az emberek külseje különböző. 



Utána összehasonlítom őket magammal. 

Én és mások: hasonlóságok és 
különbségek 

Ehhez a feladathoz szükséged lesz egy mérőszalagra. 

Gyűjts információt a saját és csoporttársaid 

megjelenéséről. 

Írd az információkat az alábbi táblázatba! 

o Férfi vagy nő 

o Magasság 

o Szemszín 

o Hajszín 

o Bőrszín 



Változások az idő múlásával 

Az emberek külső megjelenése az öregedéssel 

változik. 

Mindenki kisbaba volt, amikor megszületett. 

Ez a baba 7 hónapos. 

Kérd meg az apukádat vagy az anyukádat, hogy keressen 

rólad egy képet, 

amikor még baba voltál! Hozd el magaddal! 

Nézd meg a fényképet és rajzold le, amit látsz vagy kérj a 

fotóról fénymásolatot 

a tanárodtól, amit beragaszthatsz az alábbi keretbe! 

Ez én vagyok babakoromban. 



Változások az idő múlásával 

A megjelenésünk változik, mert az idő múlásával öregszünk. 

A képen az egyik 

gyerek 2 éves, 

a másik 7 hónapos, 

a harmadik 4 éves. 

A babák felnőnek, gyerekek lesznek. A gyerekek növekednek és serdülő lesz 

belőlük. A serdülők az idő múlásával felnőtté válnak. Azok a felnőttek, akiknek 

gyereke születik, anyák vagy apák lesznek. 

A 7 hónapos baba, Emma, apukájával és 

anyukájával. 



Autizmus információ 
- Autizmus „tudás” 
- Naprakész információ 
- Kommunikáció 

Változások az idő múlásával 



Hány éves leszel 10 év 

múlva? 

 

Mit gondolsz, mit tudsz tenni 

majd 10 év múlva, amire 

most még nem vagy képes? 

Változások, ahogy öregszünk 

A külső megjelenésünk folyamatosan változik, ahogyan 

öregszünk. Az idő múlásával sokat tanulunk azért, hogy 

önállóbbak legyünk. 

Itt látod Emma-babát a dédszüleivel. 



Változások, ahogy öregszünk 

A megjelenésünk úgy változik, ahogy öregszünk. 

Itt látsz néhány fotót ugyanarról az emberről, amikor még 

kislány volt, aztán serdülő, majd felnőtt nő lett. 

Ha a tanuló megfigyeli az öregedéssel járó 

változásokat, akkor ezáltal megértheti, 

hogy az öregedés során természetes 

módon változik az ő és a többi ember 

külseje is.  



o A fiúk teste általában 9-14 

éves korukban kezd változni. 

o A lányok teste általában 8-13 

éves korukban kezd változni. 

o Néhány embernél ez 

kezdődhet korábban vagy 

később is. 

Külső megjelenés és serdülőkor 

Amikor felnőnek, a fiúk férfiakká, a lányok 

nővé válnak, az alakjuk ilyenkor 

megváltozik. Ezt az időszakot nevezzük 

serdülőkornak. 



Testi változások 

o Magasabbak lesznek. 

o Nő a súlyuk. 

o A nemi szervek körül  fanszőrzet 

növekszik. 

o A hónalj alatt szőr növekszik. 

o Többet izzadnak. 

o A bőrük és a hajuk zsírosabb lesz. 

o Pattanások jelenhetnek meg az 

arcbőrön. 



Serdülőkor 
Usborne könyvek 

9 éves kortól. A könyvek 

egyszerű nyelvezettel írják le a 

testi változásokat, az első 

melltartó megvásárlását, a 

menstruáció kezdetét, az 

éjszakai magömlést, hogyan 

kell borotválkozni stb. 

Rengeteg színes illusztrációval 

és ábrával. A lányoknak szóló 

könyv végén van egy rész a 

fiúkról, a fiúknak szóló könyv 

végén pedig a lányokról van egy 

rész. 

http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0746069952/ref=sib_dp_pt#reader-link


2. rész: Én és a személyiségem 

o Belső tulajdonságaim: 

Érdeklődés, képességek, 

kedvencek, viselkedés, nem 

kedvelt dolgok. 

o Mások: hasonlóságok és 

különbségek 

o Vonzó és kevésbé 

vonzó tulajdonságok.  

o Kevésbé vonzó 

tulajdonságok: célok. 



o Megkülönböztetni az emberek belső tulajdonságait: érdeklődés, 

képességek, kedvencek, viselkedés, nem kedvelt dolgok, nehézségek, 

stb. 

o Megérteni, hogy ezek a tulajdonságok építik fel a „személyiséget” 

o Megérteni, hogy a személyes tulajdonságok különbözhetnek vagy 

hasonlíthatnak másokéhoz 

o Felismerni a különbségeket és hasonlóságokat az ember saját és 

mások tulajdonságai között 

o Összehasonlítani és különbségeket keresni egy ember saját és mások 

tulajdonságai között 

o Megérteni, hogy a személyiségnek vannak vonzó és kevésbé vonzó 

tulajdonságai 

o Felismerni és célokat állítani a kevésbé vonzó tulajdonságok javítása 

érdekében 

o Tudni, hogy mindenkinek a belső énje egyéni. 

A fejezet célja 



A személyiséged 

A külsődet mindenki látja (ez a megjelenésed). 

Senki nem látja a belső tulajdonságaidat. Ezektől függ, hogy 

milyen ember vagy, ez a személyiséged. 



Itt van néhány dolog, ami a személyiséged része: 

o Szeretek napfényes helyeken nyaralni. 

o Amikor mérges vagyok, néha dobálom a tárgyakat és csúnya 

szavakat mondok. 

o Sok dolog miatt aggódom. 

o Ha szükségem van rá, el tudom fogadni 

 mások segítségét. 

o Nagyon gyakran csöndes vagyok. 

A személyiséged 

Van érdeklődésed, és vannak dolgok, amelyeket szeretsz. 

Különböző módon viselkedhetsz és érezhetsz a dolgokkal 

kapcsolatban. 

Ezek együttese a személyiséged. 



A személyiséged 

Ha a tanulóval megvitatod, hogy más-más embereknek 

különböző a személyisége, akkor utána arról is 

beszélhettek, hogy teljesen rendben van, hogy más 

emberek más dolgokat kedvelnek és, hogy minden 

embernek mások a gondolatai, érzései, szokásai. 



Az emberek különböző dolgokat szeretnek 

 

o Különböző kedvenc italok 

 

o Különböző kedvenc ételek 

 

o Különböző kedvenc tevékenységek 

o Különböző kedvenc helyszínek 

Kedvencek 

http://4.bp.blogspot.com/-gSUcb_-3c7I/T0DR__kSJTI/AAAAAAAAAVg/DFnSRuhTnug/s1600/flv-to-dvd-converter.jpg.png


Kedvenceim 

A tanuló egyszerűen, pipálással fejezheti ki, mik a 

 kedvencei és mik nem a kedvencei. Ha ezt már 

 gyakorolta, akkor áttérhettek arra, hogy leírja vagy 

 lerajzolja, hogy mit szeret és mit nem szeret.   

 

Magyarázd el a tanulónak, hogy a feladatok elvégzésével 

 megmutatta, milyen a személyisége. 



Kedvenc dolgaim 



Az érdeklődési köröm 

Az embereket sok minden érdekli. 

Az embereket nem mindig érdekli ugyanaz a dolog. 

o Néhány embert az állatok érdeklik. 

o Néhány embert a számítógépek érdeklik. 

o Néhány embert a járművek érdeklik. 

o Néhány embert a film és a zene érdekel. 

o Néhány embert a térképek és a tájékozódás érdekel. 

o Néhány embert az érdekel, hogyan működnek a dolgok 

és hogy lehet összerakni őket. 



Autizmus információ 
- Autizmus „tudás” 
- Naprakész információ 
- Kommunikáció 

Én és a többiek: kedvenc dolgok 

Néha az emberek érdeklődési köre azonos, vagy 

hasonló, máskor különböző. 

Írd be a táblázatba, hogy téged mi érdekel! Válassz ki 

három embert, és kérdezd meg, mi érdekli őket! A 

nevüket és a válaszaikat is írd be a táblázatba! 

Mindenkit ugyanazok a dolgok 

érdekelnek? Előfordul, hogy az 

embereket hasonló, és olyan 

is, hogy különböző dolgok 

érdeklik? 



Amit szeretek és amit nem szeretek 



Autizmus információ 
- Autizmus „tudás” 
- Naprakész információ 
- Kommunikáció 

Én és a többiek: dolgok, amiket nem 
szeretünk 

Az emberek néha ugyanolyan vagy hasonló dolgokat nem 

szeretnek, máskor különbözőeket. 

Írd be a táblázatba azokat a dolgokat, amiket nem szeretsz! 

Válassz ki három embert, és kérdezd meg tőlük, hogy ők miket 

nem szeretnek! Az ő válaszaikat is írd a táblázatba! 

Van olyan, amit senki sem 

szeret? 

Kik azok, akik ugyanazt nem 

szeretik? 

Kik azok, akik különböző dolgokat 

nem szeretnek? 



Személyiség 

A személyiséged sok különböző dologból áll össze. 

Az érdeklődési köröd, a kedvenc dolgaid és azok, amiket 

nem szeretsz mind hozzátartoznak a személyiségedhez. 

A viselkedésed is a személyiséged része. 

Amikor dolgok csak úgy történnek veled, vagy amikor nézel, 

hallasz, ízlelsz, megfogsz vagy szagolsz, akkor a fejedben 

gondolsz ezekről valamit. 

A gondolatok szavak vagy képek a fejedben, amiket mások 

nem látnak és nem hallanak. 



Viselkedés 

Nem akarok 

úszni. Félek a 

mély vízben. 

Amikor gondolsz valamire, érzel is valamit. 

Amit ekkor teszel, azt „cselekvésnek”, vagy „reakciónak” 

nevezzük. Azt, ahogyan „reagálsz” a különböző dolgokra, 

„viselkedésnek” nevezzük. 

Mindenki viselkedése lehet jó és lehet kevésbé jó. Senki sem 

tökéletes! 

Megtanulhatod, hogyan reagálj helyesen és másképp, 

megtanulhatod fejleszteni a viselkedésed. 

A munkafüzet illusztrációi segítségével a tanuló kiválaszthatja a 

helyzetnek megfelelő reakciót:  



Válaszolj a „Magadra ismersz?” kvíz kérdéseire!  

 

 

 

 

 

Pipáld ki a személyiségi listán, ami illik a 

személyiségedre. 

Magadra ismersz? 



Magadra ismersz? 

Sokszor Néha 

Szeretnéd, hogy 
minden pontosan úgy 
legyen, ahogy te 
szeretnéd? 

Könnyen el tudod 
fogadni a segítséget, 
amikor rászorulsz? 

Aggódsz a dolgok 
miatt? 

Magabiztosan tudsz 
beszélni másokhoz? 

Nézd meg a „Magadra ismersz?” kvíz kérdéseit a következő 

oldalakon! Olvasd el a kérdéseket és gondold át a 

viselkedésedet minden helyzetben! Tegyél X-et abba a 

négyzetbe, ami a legjobban jellemez téged! Emlékezz rá, hogy 

minden személyiségnek vannak jó és kevésbé előnyös oldalai, 

tehát légy őszinte! 



Szavak a személyiségről 

Szavak, amelyek leírják a személyiségemet. 

Válaszd ki a rád jellemző tulajdonságokat, vágd ki a szavakat és 

 ragaszd a fényképed vagy a rajzod köré! 

o Okos 

o Káromkodós 

o Barátságos 

o Mérges 

o Segítőkész és barátságos 

o Feszült és ideges 

o Szépen, udvariasan beszél 

 

A tanuló a személyiségről szóló szavak segítségével elkészít egy 

 plakátot, ami kifejezi a személyiségét, megmutatja mit szeret 

 és mit szeretne megváltoztatni. 



Képességek 

A képességed az, amit meg tudsz tenni. Az emberek képességei 

hasonlítanak vagy különböznek a te képességeidtől. 

o Vannak olyan emberek, akik nagyon 

önállóak! 

o Vannak olyan emberek, akik nagyon jók a 

munkájukban! 

o Vannak olyan emberek, akik jók a 

mozgásban, sportban! 



Jó memória Rajzolni Tornázni vagy sportolni Számítógépen dolgozni 

Sok adatot tudni különleges dolgokról Szépen beszélni 

Jól dolgozni Főzni Matekozni 

Önellátás Tevékenykedni  Zenélni Művészkedni Színészkedni 

Képes vagyok megosztani és felváltva végezni dolgokat másokkal  

Ismerni a dolgok működését 

Képességek 

Gondolj a saját képességeidre! 

Válassz egyet a különleges képességeid közül, amiről írni vagy 

rajzolni tudsz! 

Felsoroltunk pár ötletet, hogy segítsünk a választásban, de 

kitalálhatsz mást is! 

Az én különleges képességem: 

Egy ismerősöm különleges képessége: 



Nehézségek 

A nehézségeid olyan dolgok, amiket nehezedre esik megtenni. 

Más embereknek is lehetnek hasonló vagy különböző 

nehézségeik. 

Néhány embernek nehéz megtanulni, hogy ne bántson másokat vagy 

ne törjön össze semmit, amikor mérges. 

Néhány embernek nehéz megtanulni, hogy csöndben 

üljön és figyeljen a másikra, amikor beszél. 

Néhány embernek nehéz megtanulni a matekot, 

olvasást, írást és nyelvtant. 



Nehézségek 

o Néhány embernek nehéz beszélnie 

vagy megérteni, amit mások 

mondanak. 

o Néhány embernek nehéz új dolgokat 

kipróbálnia vagy nehéz elviselni a 

változást és a bonyolult helyzeteket. 

o Néhány embernek nehéz 

barátkoznia vagy másokkal 

osztoznia. 



Nehézségek 

Gondolj olyan dolgokra, amelyek nehézséget jelentenek neked! 

Írj, vagy rajzolj egy nehézségről! 

(Emlékezz – mindenkinek vannak nehézségei!) 

Itt van néhány ötlet, amelyek segíthetnek, vagy találj ki néhányat! 

Csendben ülni Figyelni másokra Tornázni vagy sportolni 

Számítógépen dolgozni 

Emlékezni dolgokra Szépen beszélni Jól dolgozni 

Főzni Gondoskodni magamról Elmenni valahová, időben elkészülni 

Matekozni Irányítani az indulataimat Zenélni Művészkedni 

Színészkedni Osztozni és felváltva tenni dolgokat másokkal 

Barátságot kötni 

Az én különleges képességem: 

Egy ismerősöm különleges képessége: 



Az én nehézségeim /  
mások nehézségei 



Célok 

Mindenkinek vannak nehézségei. 

A Cél az, hogy próbáljunk valamiben jobbak 

lenni. 

Néha keményen kell dolgoznunk 

ahhoz, hogy megtegyünk 

valamit, amitől félünk. Ez a diák 

félt a mély víztől. 

Néha nagyon kell 

koncentrálnunk, hogy 

emlékezzünk arra, hogyan kell 

helyesen viselkedni. 



Célok 

Néha sokat kell ismételnünk, hogy begyakoroljunk egy 

készséget. Ez a diák megtanulta, hogyan fizesse be az 

ebédjét az iskolában. 

A célok néha bonyolultak! 

Lehet, hogy sok idő kell az 

elérésükhöz. Ez természetes - 

légy kitartó! 

Mi lesz a te célod? 



3. rész: Én és a testem 

o Külső és belső testrészeim 

és a funkcióik 

 

o Az agy helye és funkciója 

 

o Az intelligencia különböző 

típusai 

 

o Intelligencia - autizmus 

o A „testkép” 

 

o A „testkép” és a 

„celebek”, hírességek” 



A fejezet célja 

o A diák megismeri és azonosítja az emberi test különböző részeit és azok 

funkcióját. 

o Tudja az agy elhelyezkedését és annak az emberi testre gyakorolt néhány 

fontos hatását. 

o Alapvető szinten átlátja azt, hogy az agy miként működik és hogyan dolgozza 

fel az információt. 

Emelt szintű célok 

o A diák bepillantást nyer a különböző intelligenciák jellemzőibe és felismeri 

azokat saját magában, valamint másokban. 

o Megérti a „testkép” fogalmát és kialakítja a saját „testképét”. 

o Bepillantást nyer abba, hogy a média milyen hamis „testképet” sugall a 

hírességek által, és hogy milyen módon túlozzák el ezeket. 

o A „testképpel” kapcsolatos fogalmak és megfigyelési szempontok körültekintő 

alkalmazása annak érdekében, hogy a diák megfelelően értékelje a „teljes 

személyt”. 



A testem részei 



Az arcom részei 

Néhány testrészünk a testünk külsején van, ezeket láthatjuk. 

Néhány azonban a testünk belsejében van, ezért nem láthatóak. 

Itt vannak az arc látható részei. 



Öt érzék 



Az arcom részei 

Ha segítesz a tanulónak felismerni az arc részeit, akkor ő is 

 láthatja, hogy az arc különböző részeinek eltérő a 

 funkciója. 

 

Ha a tanuló összehasonlítja a saját fényképét a könyvben 

 látható arccal, akkor láthatja, hogy a különböző 

 embereknek vannak ugyanolyan arcrészeik, ám ezek 

 lehet, hogy másként néznek ki, és ez teljesen rendben 

 van. 



Öt érzék 

A szemünket látásra használjuk. 

A fülünket hallásra használjuk. 

Az orrunkat szaglásra használjuk. 

A nyelvünket ízlelésre használjuk. 

A kezünket és az ujjainkat 

érintésre használjuk. 



Tanulói munkalapok 

Mindegyik érzékhez van egy munkalap, amin a tanuló 

 lerajzolhatja az érzékszervet és felfedezheti, hogyan 

 működik.   

    

A tanuló a munkalapok segítségével elsajátíthatja, 

 hogyan működnek a testrészek és mire használjuk 

 ezeket. 

 

Ha a tanuló lerajzolta az adott testrészt, akkor ez 

 megmutatja, hogy mit sajátított el. 



Tanulói munkalapok - Példák 



A konkréttól az elvontig:  
a belső testrészek 



Tanulói munkalapok 

Mindegyik testrészhez vannak munkalapok, amiken a 

 tanuló felfedezheti, hogy mi az, és hogyan működik. 

    

A tanuló a munkalapok segítségével elsajátíthatja, hogyan 

 működnek a testrészek és mire használjuk ezeket. 

 

Ha a tanuló lerajzolta az adott testrészt, akkor ez 

 megmutatja, hogy mit sajátított el. 



A csontváz 



A koponya és az agy 



A konkréttól az elvontig:  
koponya         agy   Intelligencia 



Intelligencia 

o Nyelvi intelligencia 

 

o Logikai és matematikai intelligencia 

 

o Fizikai intelligencia 

 

o Zenei intelligencia 

 

o Vizuális intelligencia 

 

o Természettudományos intelligencia 

 

o Társas intelligencia 



Intelligencia 

A táblázatok segítségével a tanuló felfedezheti, hogy mik az 

 erősségei és melyek azok a területek, amikben kevésbé jó. 

 

Ez arra is jó lehetőséget teremt, hogy megnézzétek, mely 

 területeken igényel segítséget a tanuló és hogyan lehet az 

 erősségeire támaszkodva bevonni a tanulót a fejlesztésbe.  



Az intelligencia  
különböző fajtái 



Híres emberek és az intelligencia 

Itt olvashatod néhány olyan ember nevét, akit szívesen megismernél, 

de választhatsz mást is. Írj arról az emberről, akit választottál, vagy 

nyomtass ki néhány információt az internetről vele kapcsolatban. 

Sportolók 
Emberek, akik nagyon eredményesek voltak a sportokban. 

Egerszegi Krisztina           Muhammad Ali 

Regőczy Krisztina                    Steffi Graf 

Grosics Gyula                Kolonics György 

Vezetők és gondolkodók 
Emberek, akik nagyszerű vezetői (voltak) országoknak, 

embercsoportoknak, 

vagy gondolataik voltak arról, hogy miként éljünk teljes életet és miben 

higgyünk. 

     Nelson Mandela            Mahatma Gandhi 

Szent István király                  Jézus 

         Mária Terézia              II. Erzsébet királynő 



Híres emberek és az intelligencia 

Építészek és feltalálók 
Emberek, akik új dolgokat terveztek és építettek, például épületeket, 

gépeket, 

rajzfilmeket, közlekedési, elektronikai és számítástechnikai eszközöket. 

James Watt    Gustave Eiffel 

 Wilhelm Röntgen   Henry Ford 

Walt Disney    Bill Gates 

Kiről szeretne tanulni? 

Ki inspirálja a tanulót?  

Kire néz fel? 

Nevezzétek meg a kiválasztott ember(ek) erősségeit és azokat a 

területeket is, amikben kevésbé volt(ak) jók! 



Intelligencia és Asperger-szindróma 
Néhány ismert emberről, akik az intelligenciájuk és kiváló értelmi képességük 

miatt váltak híressé, azt gondoljuk, hogy Asperger-szindrómájuk volt. Ez az 

autizmus spektrumállapot egy altípusa. Az Asperger-szindrómával élő emberek 

gyakran nagyon okosak. Sok tudósról, építészről, zenészről és matematikusról 

úgy tartják, hogy Asperger-szindrómával éltek vagy élnek. 

Találj olyan autizmussal élő híres embereket, akik valószínű, hogy Asperger-

szindrómások! Használhatod az internetet, hogy információkat találj róluk. Írd 

be a keresőprogramba, hogy „híres emberek Asperger-szindrómával”, vagy 

válassz valakit az alábbi listából! Esetleg gondolhatsz valaki másra is, ha 

szeretnél. 

Ludwig van Beethoven  Alexander Graham Bell 

Albert Einstein  Wolfgang Amadeus Mozart 

Vincent van Gogh   Andy Warhol   Bill Gates 

Írjál arról az emberről, akit választottál, vagy nyomtass ki néhány információt az 

internetről vele kapcsolatban. 



Testkép 

Amikor tükörbe nézünk, a testünk látványa gondolatokat és érzelmeket 

vált ki belőlünk. Ezek a gondolatok és érzelmek együttesen alkotják a 

„testképünket”. 

Néhányan elégedettek a testük látványával. 

Nekik „pozitív a testképük”. 

Néhányan nem elégedettek a testük látványával. 

Nekik „negatív a testképük”. 

A teste láttán a legtöbb ember érzelme vegyes: „elégedett” és 

„elégedetlen” is lehet. Ők néhány testrészükkel elégedettek, más 

testrészeikkel kevésbé. 
 

Tetszik a 

bőrszínem, 

de jobb 

lenne, ha 

vékonyabb 

lennék. 



Testkép 

Néha történhetnek olyan események, amelyektől elégedettebbé 

 vagy elégedetlenebbé válhatsz egyes testrészeiddel 

 kapcsolatban. 

 

Ha jó a kedved, akkor elégedett vagy a testeddel. Ha rossz a 

 kedved, vagy nem elég jó a hangulatod, akkor lehet, hogy 

 nem vagy annyira elégedett a testeddel. 



Testkép: ép testben ép lélek 

Sokszor mi is tehetünk azért, hogy megkedveljük bizonyos kevésbé 

kedvelt testrészünket. 

o Szebbé teheted a bőröd úgy, hogy gyakrabban mosakszol, és ápoló 

krémet használsz az arcodra. 

o Tehetsz azért, hogy a szemeid tiszták és élénkek legyenek: időben 

feküdj  le és aludj eleget. A legtöbb ember átlagosan 8 óra alvást 

igényel naponta. 



Testkép: hírességek 

A TV-ben és a magazinokban látott hírességek gyakran nagyszerű 

látványt nyújtanak a csillogó hajukkal, gyönyörű arcukkal és szép, 

formás testükkel. 

Mit gondolsz, hogy a hírességeknek mindig ilyen a külsejük? 

Bizonyára sok segítséget kapnak ehhez a megjelenéshez! 

Sok embert azért fizetnek, hogy segítsenek a 

hírességek külsejét megszépíteni. 

A sminkeseket azért fizetik, hogy kisminkeljék a 

hírességek arcát. A rúzsok, a szemhéjpúderek, a 

szempillaspirál, a pirosító és a szemceruza is mind 

különböző sminkfelszerelések. Az arc festése segíthet 

abban, hogy a szemünk, a szánk és a bőrünk 

ragyogóbb és szebb legyen. 



Testkép: hírességek 

A sminkesek speciális krémeket és arcpúdereket 

használnak, hogy eltakarják a hírességek arcán lévő 

pattanásokat és hegeket. 

A személyi edzőket és a speciális 

szakácsokat, akiket dietetikusnak 

nevezünk, azért fizetik, hogy 

segítsenek a hírességeknek a 

rendszeres testedzésben és 

egészséges ételeket főzzenek 

számukra. Ezekre azért van 

szükségük, hogy vonzóbb legyen a 

külsejük. 



Testkép: hírességek 

A hírességeket gyakran megoperálják azért, hogy eltüntessék a 

ráncaikat az arcukról és a felesleges zsírt a testükről. Néhány híres nő 

azért megy műtétre, hogy a melleit megnagyobbítsák. Vannak 

közismert férfiak, akik „szteroidoknak” nevezett szereket szednek azért, 

hogy nagyobbak legyenek az izmaik. 

Ezek a dolgok azonban nagyon drágák, ráadásul az egészségre is 

károsak lehetnek. 

A fotósokat azért fizetik, hogy professzionális fényképeket 

készítsenek a hírességekről, amelyek magazinokban jelennek 

meg. Speciális számítógépes programot is használnak ahhoz, 

hogy megváltoztassák a képeket: karcsúbbá, fiatalabbá, vagy 

kevésbé ráncossá és pattanásossá varázsolják őket! 

„Photoshop”-nak nevezik az egyiket. 



Testkép: hírességek 

Amikor a hírességek filmben szerepelnek, nem szívesen mutatják meg 

azokat a testrészeiket, amelyek kicsit ráncosak, tökéletlenek vagy 

hibásak. Más színészeket és színésznőket alkalmaznak ilyenkor, akiket 

„testdublőrnek” nevezünk. A filmben azonban úgy tűnik, mintha a 

híresség saját testét látnánk! 

Rengeteg „trükk” és „csalás” segít a hírességeknek abban, hogy minél 

tökéletesebbnek látszódjon a külsejük. Senkinek nincs tökéletes teste 

vagy arca! 

Többet tudhatsz meg a „photoshopról” és a 

„testdublőrökről”, ha ezeket a szavakat beírod 

egy internetes keresőprogramba. 



A Photoshop kész csoda! 



Testkép 



4. rész: Én és az érzelmeim 

o Kiváltó ok-gondolat-érzés-

cselekvés. 
 

o A különböző érzések 

felismerése. 
 

o Testbeszéd. 
 

o „Kellemes” és „kellemetlen” 

érzések. 

o Az érzelmek „árnyalatai” 

o Személyes kiváltó okok. 

 

o Személyiségem: az 

érzelmekre adott megfelelő 

viselkedési reakció. 

 

o Mások:  hasonlóságok és 

különbségek. 



A fejezet célja 
o Megérteni, hogyan kapcsolódnak össze folyamattá a kiváltó okok, a gondolatok, 

az érzések és a cselekvések. 

o Felismerni és tudatosítani saját érzelmeinket és érzéseinket. 

o Felismerni és tudatosítani a különféle érzéseinket kísérő testbeszédünket és 

jelzéseinket. 

o Különbséget tenni „jó” és „rossz” érzések között. 

o Fejleszteni az érzelmek leírására szolgáló szókincset, és tudatosítani az 

érzelmek nagyobb skáláját. 

o Fejleszteni az érzelmek különböző szintjeinek és árnyalatainak megértését. 

o Meghatározni az érzelmi reakciók személyes kiváltó okait. 

o Megérteni és megfelelően kezelni az érzelmekre, érzésekre adott saját 

viselkedéses válaszainkat. 

o Tudatosítani, hogy mások is tapasztalnak a miénkhez hasonló érzelmeket, de a 

kiváltó okok eltérhetnek. 

o Határozottabban tudatosítani mások testbeszédét és érzelmeit, amely a többi 

emberrel szembeni együttérzés előfeltétele. 

o Helyes reakciókat kialakítani válaszul más emberek viselkedésére. 



Kiváltó ok     gondolat        érzés 



Dolgok és gondolatok 

Írd vagy rajzold le, mit gondolsz, 

amikor... 

o   … látod a kedvenc tárgyadat. 

 

 

 

 

o … olyan helyre mész,  amit 

szeretsz. 



Különböző érzések 

Vizsgáljuk meg közelebbről: 

 

zavarban van  féltékeny  magányos   

 

lehangolt  csalódott  büszke 

 

érdeklődő  undorodó  szégyenkező 



Különböző érzések 



Szeretet 

Szeretetet akkor érzünk, ha valakivel vagy valamivel 

nagyon jó együtt lenni. Ez kellemes érzés. 

 

Az emberek sokféle módon érezhetnek szeretetet. 

 

Az ember szeretheti a szüleit vagy nagyszüleit. 

 

Szeretheti a gyerekeit. 

 

Szeretheti a háziállatait. 

     Ez a szeretet különbözik attól, amit a partnered iránt 

 érezhetsz. Soha nem szeretkeznél vagy feküdnél le 

 valakivel, aki a családod tagja, de néha megpuszilod 

 az arcát vagy megöleled. 



Feladatok 



Feladatok 



Feladatok 



Feladatok 



Feladatok 

Gondolatban válassz ki egy érzelmet! 

Próbáld lerajzolni, a 

testeden belül mit érzel a kigondolt 

érzelemtől! 



Az érzelmek különféle árnyalatai 

Rengeteg szó van az érzések leírására, hiszen azok lehetnek erősek, vagy 

enyhébbek. 

 

felbőszült   frusztrált   életteli   örömtelen   magányos   komor 

zaklatott   durcás   nagyon boldog   vidám   elégedett 

elragadtatott   megdermedt   rettegő 

 

Néhány dolog nagyon felkavarhat, mások csupán bosszantanak. Néhány dolog 

dühössé tesz, míg van, ami csak zavar. 

Ezeket a különböző szinteket és erősségeket az érzések 

„árnyalatainak” nevezzük. 

A tanulóval karikázd be a munkalapokon a megfelelő számot úgy, hogy az 1-es 

legyen a legerősebb és az 5-ös a legenyhébb érzés. 



Düh és félelem 

Talán többször érzel dühöt és félelmet, mint más érzelmeket. Segíteni 

fog, ha visszaemlékszel, hogy mindig vannak „árnyalatai” ezeknek az 

érzéseknek, és nem kell mindig a leghevesebben reagálnod. 

Mások tehetnek vagy mondhatnak olyat, ami téged dühít, vagy amitől 

félsz, de sokszor nem kell, hogy ezektől a dolgoktól feltétlenül nagyon 

félj vagy dühöngj. Helyesebb, ha úgy érzed ideges, ingerült, esetleg 

bizonytalan vagy. 

Az Én és a viselkedésem című 5. fejezet sokkal részletesebben fog 

segíteni abban, hogy miként reagálj a düh vagy félelem érzésére, és 

mit tegyél, hogy ne kelljen mindig szélsőségesen reagálnod. 

A következő oldalon gondolkozz el olyan dolgokon, amiket mások mondtak 

neked vagy tettek veled, amivel olyan érzéseket váltottak ki belőled, amelyek a 

düh vagy a félelem árnyalatai. 

Azután gondolkozz el azon, hogy te miket mondtál másoknak vagy tettél 

másokkal, ami valószínűleg őket töltötte el ugyanilyen érzésekkel. 



Amikor az emberek meghalnak 

Rengeteg különböző ember van a világon. 

Csecsemők és gyerekek 

Felnőttek Anyukák és apukák 

Fiú- és lánytestvérek 



Amikor az emberek meghalnak 

Nagynénik és nagybácsik Nagyszülők 

Az emberek élnek. Van testük. 

Mindenkinek van szíve a testében. 

A szív segít, hogy a testünk megfelelően 

működjön. 



Amikor az emberek meghalnak 



Amikor az emberek meghalnak 

Ha egy ismerősöd meghal, szomorú lehetsz. 

Teljesen rendben van, 

ha szomorú vagy. 

Néhányan sírnak. 

Teljesen rendben van, 

ha sírsz. 

Nézegetheted a fényképeit annak, 

aki meghalt. 

Gondolhatsz arra, hogy mi 

mindent csináltál azzal az 

emberrel. 

Emlékezhetsz a 

boldog időkre. 

Teljesen rendben van, ha ezeket 

a dolgokat teszed. 



5. rész : Én és a viselkedésem 

o Miért fontosak a szabályok? 
 
 

o A figyelmeztetéseket tekintsük jó 
dolgoknak! 

 
o A helyzettől függően néha 

változtatnunk kell a 
viselkedésünkön! 

 
o „Publikus” és „privát” viselkedés. 

 
o „Jó” és „rossz” viselkedés.  

o Trágár szavak használata. 
 

o Düh és félelem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
o A viselkedésünk hogyan hat másokra? 

 
o Személyes kiváltó okok. 

 
o Célok és a viselkedés uralása. 



A fejezet célja 

o Miért van szükségünk szabályokra ahhoz, hogy irányítsuk a 

viselkedésünket? 

o A szabályokat és a figyelmeztetéseket tekintsük jó dolgoknak! 

o Értsük meg, hogy a helyzettől függően néha változtatnunk kell a 

viselkedésünkön! 

o Ismerjük meg a megfelelő és nem megfelelő társas viselkedésre 

vonatkozó szabályokat „publikus” és „privát” helyzetekben! 

o Tudatosítsuk, hogy néhány viselkedés szociálisan „helyes”, néhány 

pedig „helytelen”, és hogyan lehet a viselkedésünk másokkal 

„kedves”! 

o Azonosítsuk a személyes viselkedésünk szociálisan „helyes” és 

„helytelen” jellemzőit, és tűzzünk ki egyéni viselkedésfejlesztési 

célokat! 

o Lássuk át, hogy a saját viselkedésünk hogyan hat mások érzéseire! 



A fejezet célja 

o Ismerjük meg jobban, hogy a viselkedésünk miként befolyásolja saját 

érzéseinket és a többiek érzéseit! 

o Jelöljünk ki személyes viselkedési célokat! 

o Kezdjük megérteni, hogy viselkedésünk miként formálható mások iránti 

„kedvességgé”! 

o Ismerjük meg saját dühös viselkedésünket és az okokat, amelyek 

kiváltják! 

o Tanuljuk meg, hogy miként tudunk uralkodni a dühös viselkedésünkön 

és alakítsunk ki „dühkezelési tervet”! 

o Értsük meg a káromkodás, csúfolódás; rasszista, szexista és 

fogyatékosságra utaló sértő nyelvezet használatának szociális hatásait, 

használatát. Tűzzük ki célul, hogy kerüljük a sértő szavak használatát! 

o Ismerjük fel a saját viselkedésünkben a félelmet, szorongást, és 

fedezzük fel az okokat, amelyek kiváltják ezt a viselkedést! 

o Fejlesszünk ki „szorongáskezelő tervet”! 



Szabályok és figyelmeztetések 



Helyes és helytelen viselkedés 



Társaságban és egyedül 

A nyilvános hely olyan hely, ahol emberekkel vagy, 

emberek vannak a közeledben vagy ahova 

emberek mehetnek. 

A legtöbb hely, ahova mész, amikor nem otthon 

vagy általában nyilvános hely. 

Iskola   Diszkók, koncertek, színházi előadások és bulik  Parkok 

és vidék Üzletek és boltok    Uszodák   Kávézók 

 Vidámparkok 



Társaságban és egyedül 

MAGÁNTE-

RÜLET 

Kérlek, ne 

gyere be! 

A privát hely az, ahol egyedül vagy és senki nincs veled vagy körülötted. Ez 

olyan hely, ahova a többiek nem jönnek be, ha megkéred őket erre. 

Ha van saját hálószobád, akkor az általában a saját privát 

helyed. Ez olyan hely, ahol egyedül lehetsz. A szüleidnek és a 

testvéreidnek is van talán saját szobája. Ezekbe nem mehetsz 

be, ha nem engedik meg. 

Egyedül lehetsz otthon a fürdőszobában vagy a mellékhelyiségben, ha 

ezeknek az ajtaját be tudod zárni, hogy a többiek ne menjenek be, amíg te 

vagy benn. 

A családod többi tagjának is szüksége van ezekre a helyiségekre, úgyhogy ne 

tölts sok időt benn. 

Az olyan helyiségek, mint a konyha, a nappali és az előszoba, nem privát 

területek. Ezekbe mások is bemehetnek. 



Helyes és helytelen viselkedés 

Hogyan érzed magad, amikor rosszul viselkedsz? 

Hogyan érzed magad, amikor jól viselkedsz?  

 

Szerinted milyen érzés másoknak, ha rosszul 

viselkedsz? 

 

Szerinted milyen érzés másoknak, ha jól 

viselkedsz? 



A tanuló önértékelése 



Viselkedési célok 



Dühös viselkedés 

A düh nem kellemes érzés. 

Ha elveszíted az önuralmadat és agresszívvá válsz, amikor dühöngesz, 

az nem helyes viselkedés. 

Ha sokszor leszel dühös, az neked is rossz és a többi embernek is. 

Lehet, hogy bántod magadat vagy másokat. Tönkreteszel vagy eltörsz 

dolgokat. 

A dühöd elijeszthet tőled másokat és talán ezért nem akarnak 

a barátaid lenni. 

 

Amikor mérgesen viselkedsz, a dühöd miatt nem kedvelnek. 



Dühös viselkedés 



Tervem dühös viselkedés esetére 

 

Kezdd el... 



Csúnya szavak használata 

Néhány szó vagy megjegyzés felzaklathat másokat, ha 

kimondod őket. Ezeket a szavakat és megjegyzéseket akkor 

használják az emberek, amikor tiszteletlenek vagy undokok 

akarnak lenni másokkal. 

A káromkodások és a szexuális szleng szavai olyan szavak, amelyek zavarnak 

másokat. Az olyan szavak, mint a „köcsög” és a „csöcs” példák a káromkodásra és 

a szexuális szlengre. Többet fogsz még tanulni a szexuális szlengről a 7. rész Én 

és a nemiségem című fejezetben. 

A rasszista vagy szexista szavak olyan szavak, amiket arra használnak, hogy 

sértő módon utaljanak valakinek a bőrszínére vagy nemére (férfi vagy nő), mintha 

az nem lenne olyan jó, mint mások bőrszíne vagy neme. „Ő nem is tud sportolni, 

hiszen csak egy lány!” – ez egy példa a szexista megjegyzésekre. 

Azt mondjuk, hogy ezek „sértő” szavak és megjegyzések, mert felzaklatnak, 

sokkolnak vagy „megsértenek” másokat. Amikor valaki undok dolgokat mond valaki 

másról, azt „csúfolódásnak” nevezzük. 



Csúnya szavak használata 

A szexualitás szavai, melyekkel egy ember szexualitását undok 

módon említjük, még sértőek is. Ha „melegnek” vagy „homokosnak” 

nevezünk valakit, az példa a szexuálisan sértő szavakra. 

Az olyan szavak, amelyek használatával valakinek a vallását undokul emlegetjük, 

szintén sértőek. Ha dühösen mondjuk, hogy „Jézus Krisztus”, az példa a sértő 

nyelvezetre, amit „istenkáromlásnak” is nevezünk. 

Az olyan szavakat használata is sértő, amelyekkel undok módon utalunk valakinek 

a rokkantságára, testalkatára vagy intelligenciájára. A „béna” és „tehetetlen” szavak 

jó példák a sértő megjegyzésekre a rokkantsággal kapcsolatban. 

A „hájas”, „csontkollekció”, „fafej” és „hülye” csúfolódás valakinek a 

testfelépítésén vagy intelligenciáján. 

Ha azt hallod, ahogy valaki olyan szót használ, amiről nem tudod, hogy 

„csúnya szó”-e, akkor a legjobb, ha megkérdezel egy felnőttet, akit jól 

ismersz, és akiben megbízhatsz. Ő majd megmondja, hogy ez „csúnya” szó 

vagy sem. 



Félelem / szorongás 



Félelem 

A félelem nem kellemes érzés. 

Ha sokszor aggódsz vagy feszült vagy, akkor tested és a lelked is 

kimerül és stresszessé válsz. Ez nem tesz jót az egészségednek. 

Ha sokszor aggódsz vagy feszült vagy, az neked is rossz és a körülötted élő 

embereknek is. 

Lehet, hogy túl sokat beszélsz a félelmeidről és a többieknek nem mindig van 

elég ideje, hogy meghallgassanak. Az is lehet, hogy nem beszélsz eleget a 

félelmeidről, vagy 

nem tudod elmagyarázni, hogy mit érzel. Ezt úgy nevezzük, hogy „elfojtod az 

érzéseidet”. Ez nem jó dolog. 

Fontos tudnod, hogyan kell kevesebbet aggódni, mikor lehet beszélni a 

félelmeidről és mit tegyél olyankor, amikor illendő beszélni róluk. 

Ez nem mindig könnyű, de minél többet gyakorolsz, annál könnyebb lesz! 

Ne add fel! 



Félelem 



Félelem 

Az rendben van, ha néha-néha aggódsz vagy feszült vagy, de az már 

nincs rendben, ha kárt okozol magadban, másokban, megrongálsz vagy 

eltörsz dolgokat csak azért, mert így érzel. 

A következő oldalon van egy „Bátorító lista”, hogy segítsen abban, hogy 

megpróbálj másként viselkedni, amikor aggódsz, ahelyett, hogy bántanál 

másokat vagy megrongálnál dolgokat. 

Olvasd át ezt egy felnőttel, aki segíteni tud neked! 

Írd meg a saját „Félelem tervedet”, hogy mindig tudd, hogy mit kell 

megpróbálnod, amikor aggódsz! 

Kérd meg a felnőttet, hogy mutassa meg másoknak is, hogy ők is 

tudjanak róla és segíthessenek neked. 

Minél többet gyakorolsz, annál könnyebb lesz. Ne add fel! 



Félelem 

o A fiataljaink számára gondot 
jelenthet, hogy tudják, mik az 
„intim” testrészeik, és milyen 
viselkedés elfogadható 
nyilvános helyen és milyen 
viselkedés nem. 

 

o A „nyilvános” és a „privát” 
fogalmakat közvetlenül és 
érthetően kell megtanítani. 

 

o Mit értünk a „nyilvános” és a 
„privát” fogalmak alatt? 



A félelem tervem… 

 

Kezdd el... 



Van valakinek kérdése vagy 
megjegyzése? 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

AUTIZMUS KOORDINÁCIÓS IRODA (AKI) 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4. 

Irodavezető: Horvát Kriszta 

E-mail cím: aki@fszk.hu 

Honlapcím: www.autizmusiroda.hu 

Facebook: www.facebook.cok/autizmusiroda 


