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6. rész: én és a kapcsolataim 

Mi a „kapcsolat”? 
 

A kapcsolat típusai és 
szintjei 
 

Hogyan változik a társas 
viselkedés az életkorral? 

Családi kapcsolatok 
 

 

 

 

A „barát” és a barátság 
kölcsönösségének 
tudatosítása. 
 

 

 

Partnerkapcsolatok 



A fejezet célja 

• A „kapcsolat” fogalmának megértése. 
 

• A kapcsolatok különböző típusainak és szintjeinek áttekintése. 
 

• Az elvárt viselkedési formák kontextusonként és a kapcsolat 
minőségének 
 

• megfelelő változásainak tudatosítása. 
 

• A szociális viselkedés szabályainak az életkorral járó változásai. 
 

• A családi kapcsolatok megismerése. 
 

• A „barát” fogalmának, és a „barátság” eredendő kölcsönösségének 
tudatosítása. 
 

• A „pár” vagy „partner”, és a „házasság”, „válás” fogalmainak 
megalapozása. 



A kapcsolatok típusai 

Család 

 

 

 

Barát 

 

 

 

Tanár/ segítő 

Ismerősök 
 

Idegenek 
 

Barát/barátnő  
 

Társas szabályok. Hol és 
mit csinálhatunk ezekkel az 
emberekkel? 
 

Mit értünk szexuális 
kapcsolat alatt? 

 



kapcsolatok 

   Az emberekkel való viselkedésed a velük való kapcsolatod. 

Különböző emberekkel különböző kapcsolataid vannak. 

 

     

Néhány embert nagyon jól ismersz. Sok mindent tudsz a családtagjaidról. Ezt 

úgy mondjuk, hogy „nagyon jól ismered őket”. 

 

Sok dolgot tudhatsz a barátaidról. Ezt úgy mondjuk, hogy „jól ismered őket”. 

  

    A serdülők és a felnőttek különleges, szexuális módon is szerethetik egymást. 

Ezt úgy is mondjuk, hogy tetszik valaki. Ez egy különleges kapcsolat („párkapcsolat”), 

amit úgy is hívunk, hogy „barátom vagy barátnőm van” vagy 

„járok valakivel”. 



kapcsolatok 

Vannak olyan emberek, akiket gyakran látsz, mégis keveset tudsz róluk. 
 
Vannak emberek, akiket a foglalkozásuk révén ismerhetsz. Az orvosok, a 
fogorvosok, a buszvezetők, a fodrászok és a tanárok mind olyan emberek, akik 
segítenek neked. Ezek az emberek „szolgáltatást nyújtanak”, vagyis dolgoznak 
veled és fizetést kapnak azért, amit tesznek. 
 
Vannak, akiket az utcádból ismersz, mert ők is ott laknak vagy ők szolgálnak 
ki a boltban, ahova jársz. 
 
Azokat az embereket, akikkel sokszor találkozol, de nem töltesz velük sok időt, 

„ismerősöknek” nevezik. 
 
„Idegenek”, akiket egyáltalán nem ismersz. 



A kapcsolat szintjei 

családtagok 

ismerősök 

barátok 





Az én kapcsolataim 

Nézd meg a kapcsolati köreidet! 

 

• Azok az emberek, akiket nagyon jól ismersz, a családtagjaid. 

 

• Azok, akiket elég jól ismersz, azok a barátaid. 

 

• Az emberek, akiket nem ismersz jól, azok az ismerőseid. 

 

Nem úgy viselkedsz egy ismerőssel, mint a családtaggal vagy baráttal. Az ismerősökkel más 
félekapcsolatod van. 

 

A viselkedési szabályok megmondják, kivel hogyan kell viselkedni. Ezek fontos szabályok.  

Különböző családok és barátok vannak. Vannak olyan családok, ahol gyakran megölelik és megpuszilják 
egymást. Másoknál ritka az ilyesmi. Vannak barátok, akik szívesen meghallgatják, ha valami bánt vagy 
érdekel téged, de vannak, akik nem olyan jók ebben. 

 

    Nézzük a szabályokat! 



Az én kapcsolataim 

Családtaggal 

A barátaiddal 
A kis ölelések és puszik rendben vannak. 

A családtagjaid el fogják mondani vagy meg fogják mutatni neked, hogy 
ebből mennyi a helyénvaló. 

Megérinteni a családtagjaid intim testrészeit nem 
helyénvaló. 

Beszélhetsz arról, ami érdekel, ami miatt aggódsz, vagy 
beszélhetsz „intim dolgaidról”. 

A családtagjaid el fogják mondani vagy meg fogják mutatni neked, hogy 
ebből mennyi a helyénvaló. 



Az én kapcsolataim 

A barátaiddal 

Az ölelések és a puszik általában nem helyénvalóak. 

Lehet, hogy a barátaidnak nem tetszik, ha ezt csinálod. 

Nem szabad megérinteni a barátaid intim testrészeit. 

A párkapcsolatoknak különleges szabályai vannak. Erről a 7. Én és a 

nemiségem című fejezetben fogsz még tanulni. 

Ha jól ismered a barátodat és bízol benne, akkor talán mesélhetsz 

neki arról, ami téged érdekel, ami aggaszt vagy „intim dolgokról”. 



Az én kapcsolataim 

Az ismerőseiddel 

Az ölelések és a puszik nem helyénvalóak. 
Nem szabad megérintened az ismerőseidet az intim 

testrészeiken. 
Ne beszélj arról, ami érdekel, ami miatt aggódsz, 

vagy az 
„intim dolgaidról”. 



Az én kapcsolataim 

   Be kell tartanod az alábbi szabályokat, különben bajba keveredhetsz. 
    
 Gyerekkorban néhány viselkedés még megengedhető, de ahogy 

egyre idősebb leszel és kezdesz felnőtté válni, sok viselkedés már 
nem helyénvaló. 

 
 Nem helyes, ha az emberek ölébe ülsz. 
 
    Nem helyes, ha megmutatod másoknak intim testrészeidet, kivéve 

párkapcsolatban, az orvosnál és ha segítségre van szükséged 
öltözésnél, vetkőzésnél, fürdésnél. 

 
Legtöbbször nem helyénvaló ölelgetni és puszilgatni az 

embereket. 



Különböző kapcsolatok - feladatok 

   Ne feledd, hogy az emberekkel különböző módon kell 
viselkedned! 

 

Nézd meg ezt a listát! Próbáld meg 
eldönteni, hogy a különféle 

emberekkel melyik viselkedés helyes 
és melyik nem. 



kapcsolatok: családok 

 

 
 
 Van egy Anyukád és egy Apukád, akiknek a testéből születtél Te. Ők a te„szüleid”. 
 

 A nők testében ici-pici petesejtek vannak. Olyan picik, hogy nem is látod őket. 
 

 A „női petesejtek” olyanok, mint egy nagyon apró zselé paca egy picike ponttal a 
közepén. 

 

 A férfiaknak nagyon pici „spermák” vannak a testükben. Olyan picik, hogy 

 nem is látod őket. Kicsit olyanok, mint az ebihalak. 
 

 Az apukád testéből származó sperma anyukád testében összekapcsolódott 

 egy petesejtjével, és egy baba kezdett el növekedni. Ez a baba voltál Te! 

A családod olyan emberekből álló csoport, akik „kapcsolatban állnak egymással”. 
Ezeket az embereket „rokonoknak” vagy „családtagoknak” nevezzük. 
A szülők, a fiú-és lánygyerekek, a fiú-és lánytestvérek, a nagyszülők, a 

nagynénik, a nagybácsik, az unokatestvérek mind családtagok. 
A családok lehetnek hasonlóak, de különbözhetnek is egymástól. 



kapcsolatok: családok 

Ha anyukádnak rajtad kívül születtek kisbabái, akkor ők a te „testvéreid”. 

 

 

 

 

A szüleid, te, és ha vannak testvéreid, akkor ők alkotják a „családodat”. 

 

A gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek közül néhány az anyukájukkal és az 

apukájukkal él. 

 

Van, hogy az anyuka és az apuka úgy döntenek, hogy már nem akarnak együtt 

élni. Talán már nem boldogok együtt, vagy időre van szükségük, hogy egyedül 

lehessenek. Az is lehet, hogy boldogabbak valaki mással. 



kapcsolatok: családok 

Vannak olyan gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek, akik 
csak az anyukájukkal élnek. 

Vannak olyan gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek, akik 
csak az apukájukkal élnek. 

 

 

Vannak olyan gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek, akik 
nem a szüleikkel élnek. Ők másfajta családokban laknak 
és „gondviselők” vigyáznak rájuk. 



kapcsolatok: családok 

A nagyszüleid szintén a családodhoz tartoznak. Anyukád anyukája vagy 
apukád anyukája a te „Nagymamád”, „Nagyid”, „Mamád” Többféleképpen 

szólíthatod. 

 

Anyukád apukája vagy apukád apukája a „Nagypapád” vagy „Nagyapód”. 
Többféleképpen hívhatod őt is. A nagyszüleid talán nem élnek veletek, 

vagy talán már meghaltak és nem láthatod őket többet. Néha a nagyszülők 
a családdal együtt laknak. 

 

 

   A családok hasonlíthatnak egymásra, 

de különbözőek is lehetnek. 



Kapcsolatok: család feladat 

Kik a családod tagjai? Írd ide a nevüket vagy rajzold 
le őket. 

 
Válaszd ki az egyik családtagodat! Írjál valamiről, 
amit szívesen teszel vele együtt, vagy rajzold le! 

 

   Ez a feladat jó lehetőséget ad arra, hogy 
megtudjuk, a tanuló megértette-e a család 

meghatározását, ki számít családtagnak és mik a 
szabályok. 



barátok 

Néha szeretünk egyedül lenni és úgy tevékenykedni, hogy senki sincs ott. 

 

Néha jó másokkal együtt lenni és együtt tevékenykedni. 

 

A barát olyan valaki, akivel időnként szeretsz együtt lenni és szeretsz vele 

mindenfélét csinálni. 

 

A barátod lehet családtagod, vagy valaki más is. 

 

A barátod lehet veled egyidős, de lehet idősebb vagy fiatalabb is. 

 

How much time would you like to be with a friend? 



barátok 

 Vannak, akik szeretnek nagyon sokat együtt lenni a barátaikkal. Vannak, akik rövidebb ideig 
szeretnek együtt lenni a barátaikkal, aztán a maradék időt egyedül szeretik eltölteni. Ez 
teljesen rendben van! 

 

 Van, hogy a barátok nem akarnak állandóan együtt lenni. Néha nem ugyanazokat 

 a dolgokat szeretik csinálni. Ez rendben van. 

 

 A barátaid lehet, hogy más emberek barátai is. Lehet, hogy neked is több 

 barátod van! Ez rendben van. A barát nem az, aki mindig azt teszi, amit te akarsz. Néha neked 
is a barátod barátjának kell lenni! Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat is csináltok együtt, 
amiket a barátod szeretne, nem csak olyanokat, amiket te szeretnél. 

 

 A barát olyan valaki, akivel megosztasz dolgokat. 



Barátok - feladat 

A barátok olyan emberek, akikkel néha szeretünk 
együtt lenni és mindenfélét csinálni együtt. 

Írj a barátodról, vagy rajzold le! 

 

        
    Én szeretek... 

A barátom neve 

_________________________________ 

A barátom neve ……………………………….. 

A barátom szeret … 



Partnerek 

 Amikor az emberek serdülnek és felnőttek lesznek,különleges vagy  

 szexuális módon is megszerethetik egymást.  

 Ezt úgy is mondjuk, hogy „vonzó számomra valaki”. 

 Ha két ember tetszik egymásnak, akkor lehet, hogy egy különleges 
kapcsolatot (párkapcsolatot) szeretnének, amit úgy is hívunk, hogy „van 
barátom, barátnőm”. 

 Ha két ember eldönti, hogy párként együtt szeretnének lenni és nem 
akarnak másik barátot, barátnőt (partnert), azt úgy is mondjuk, hogy 
„járnak” vagy „ők egy pár” vagy „együtt vannak”. 

 Lehet, hogy eldöntik, hogy együtt akarnak élni vagy „összeházasodnak”. 

 Ha két ember összeházasodik, akkor ígéretet tesznek egymásnak, hogy 
együtt élnek és csak egymással lesz szexuális kapcsolatuk, senki mással 

 Vannak párok, akik úgy döntenek, hogy gyerekeket szeretnének. Nehéz 
feladat gondoskodni a kisbabákról és a gyerekekről. 



kapcsolatok: házasság 

 Sok helyszínen lehet házasságot kötni. Néhányan templomban 
házasodnak, néhányan egy erre kialakított irodában, amit házasságkötő 
teremnek neveznek. Néhányan szokatlan helyeken és vannak, akik 
valamelyik másik országban.  

 

 A házasságkötéssel a párok hivatalossá teszik kapcsolatukat. 

 

 Ha két ember összeházasodik, akkor megígérik, hogy szeretni fogják 
egymást és gondoskodnak egymásról. Aláírnak egy dokumentumot, amiről 
„házassági anyakönyvi kivonatot” kapnak. Ez azt jelenti, hogy törvényesen 
is „férj” és„feleség”. Két családtag vagy a család két barátja is aláírja ezt a 
dokumentumot, hogy bizonyítsák, látták, ahogy a pár összeházasodott. Ők 
a tanúk. 

 

 A házaspárok az esküvő után gyakran elmennek együtt egy különleges 
nyaralásra. Ezt „nászútnak’ nevezzük”. 



kapcsolatok: párok és Partnerek 

 Vannak párok, akik úgy döntenek, hogy nem házasodnak össze, de mégis 

 együtt élnek és talán közös gyerekük is lesz. 

 

 Vannak kisbabák és gyerekek, akik nem laknak együtt az anyukájukkal és 

 az apukájukkal is. 

 

 Előfordul, hogy az anyukák és az apukák úgy döntenek, hogy többé nem akarnak együtt élni. 

 

 Előfordul, hogy az emberek úgy döntenek, nem akarnak többé házasok lenni. Ilyenkor aláírnak egy 
dokumentumot, ami kimondja, hogy ők többé már nem házaspár, nem férj és feleség. Ezt úgy 
mondják, hogy „elválnak’”. 

 

 Rengeteg oka lehet annak, hogy egy pár már nem akar együtt maradni. Lehet, hogy már nem 
boldogok együtt, vagy lehet, hogy szükségük van rá, hogy egyedül lehessenek. Lehet, hogy 
boldogabbak valaki mással. 



7. rész 

Én és a nemiségem 





A fejezet célja 

• A megjelenés és az érzések életkorral járó változásai. 

• A „szexuális vonzalom” meghatározása. 

• A heteroszexuális és a homoszexuális kapcsolatok meghatározása. 

• „A törvény” fogalma, a törvényes és törvénybe ütköző cselekedetek meghatározása, a 
lehetséges következmények és büntetések. 

• A szexuális cselekményekkel kapcsolatos fontosabb jogszabályok megismerése. 

• Szabályok meghatározása, annak érdekében, hogy „ne kerüljünk bajba”. 

• A párkapcsolat meghatározása. 

• A „szexuális kapcsolat” fogalmának meghatározása. 

• A szexuális kapcsolatokra vonatkozó viselkedési szabályok tisztázása. 

• Az „intim” testrészek meghatározása. 

• Az intim testrészekre, önkielégítésre és szexuális érintkezésre használt durva, szleng 
kifejezések „használható” vagy „nem használható” besorolása. 

• A „közösülés” és a „szeretkezés” meghatározása. 



A fejezet célja 

• A „szerelem” fogalmának meghatározása. 

• A szexuális érintkezés és az önkielégítés a „magánügy” és „privát helyek” 
vonatkozásában. 

• A női és férfi önkielégítés műveletének megismerése. 

• Az éjszakai magömlés meghatározása, és az ilyenkor szükséges teendők megismerése. 

• Az emberi szaporodás folyamatának megismerése. 

• A terhesség folyamatának megismerése. 

• A kisbabák szükségleteinek megismerése. 

• A gyermekneveléssel kapcsolatos költségek megismerése. 

• A fogamzásgátlásnak és funkciójának meghatározása, különös tekintettel a 
gumióvszerre és a fogamzásgátló tablettára. 





































Privát helyek 

• Az egyetlen olyan 
„privát” hely, ahol 
önkielégítést 
végezhet a fiatal, az 
a saját szobája. 

 

• Ne támogassuk, 
hogy önkielégítést 
végezzen a WC-
ben.   

• Az autizmus 
spektrum zavarral 
élő fiataloknak 
gyakran nehezére 
esik, hogy az adott 
helyzethez tudják 

 igazítani a 
viselkedésüket. 













önkielégítési kártyák 















Megjegyzés:  Sajnálatos módon a magyar 
 kiadványba ez az oldal duplán  került 
 be és kimaradt a hasonló elrendezésű, 
 de játékokkal foglalkozó  munkalap. 



















Van valakinek kérdése vagy 
megjegyzése? 

 

 

 



Kérem látogassanak el facebook oldalunkra: 
https://www.facebook.com/8Pont 

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 


