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Boldogságórák témái havi bontásban, képekkel illusztrálva. 

 

 

 

 

 

 

1. Boldogságfokozó hála (szeptember) 

„Hálakövek!” 

A Boldog Óvoda cím megtartására beadott 

pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, 

így a 2021/22 nevelési évben is tagjai 

lehetünk a Boldogságóra Program szakmai 

hálózatának. Szeretettel fogadtuk az új 

gyermeket és jó szívvel gondoltunk a már 

iskolába menőkre. A hála témakörét 

interaktív mesével dolgoztuk fel 

mondókákkal, énekekkel. A foglalkozást 

kavicsfestéssel zártuk. A hálaköveket a 

gyermekek hazavitték, hogy ha jó dolog 

történik velük, vagy hálásak valamiért 

bármikor a kezükbe vehessék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Optimizmus gyakorlása (október) 

„Vége jó minden jó!” 

Elmeséltem egy történetet a sárga 

tulipánról, aki a szárazság miatt elhervadt. 

Nem volt jó vége a mesének, de a 

gyermekek a varázspor segítségével 

átváltoztatták a mesét. Az Ő meséjükben az 

állatok megöntözték a tulipánt, aki napról-

napra élénkebb, szebb és vidámabb lett. A 

mesét közös esőtánccal és Bagdy Bella: 

Pozitív gyerek vagyok c. dalának 

meghallgatásával zártuk. 
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3. Kapcsolatok ápolása (november) 

„Otthon édes otthon!” 

A társas kapcsolatok témájának 

feldolgozását a családhoz tartozás 

szemszögéből közelítettük meg, játékos 

szituációval. Az első közösség és egyben 

legfontosabb tényező a gyermekek 

életében, saját családjuk. A kicsik a 

családban sajátítják el először az egyéni és 

közösségi értékeket, viselkedési mintákat. 

Ez a közösség nyújt számukra szeretetteljes, 

bensőséges légkört.  

 

 

 

 

 

4. Boldogító jócselekedetek (december) 

A szeretet mécsesei 

 

Elkészültek a családok számára készített 

szeretet mécsesek. 

“Karácsonyi mécses, mily fényes a lángja 

Pillanatnyi békesség, a szeretet csodája, 

Együtt és egymásért tápláljuk a lángját. 

Őrizzük meg szívünkben a karácsony 

varázsát!” 

Szabó Péter Dr. 

Karácsonyi mécses (részlet) 
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5. Célok kitűzése és elérése (január) 

Hajrá pingvin! 

A célok elérését és kitűzését játékosan 

dolgoztuk fel. A foglalkozást hófelhő 

tánccal kezdtük, amely elrepítette a 

gyermekeket a Déli–sarkra, ahol pingvinné 

változtak. Célul tűztük ki a varázs hópehely 

megszerzését, melyhez rögös út vezetett. Át 

kellett kelniük az úszó jégtáblákon 

(karikák), el kellett járniuk a pingvin táncot 

és válaszolniuk kellett egy hóval 

kapcsolatos találós kérdésre. Egymást 

segítve, támogatva sikerült elérniük a célt. 

A foglalkozást pingvines amőba játékkal 

zártuk. 

 

 

 

 

6. Megküzdési stratégiák (február) 

„Küzdjünk meg!” 

A megküzdési stratégia témáját 

medvevadászat drámajátékkal dolgoztuk 

fel. A nagy medvevadászat végén 

megkönnyebbülve tapasztalták, hogy a 

hatalmas medve, akitől annyira tartottunk, 

nem más, mint egy plüss mackó. Néha azért 

félünk megküzdeni, mert azt gondoljuk, 

hogy sokkal nagyobb a feladat, mint 

valójában. Zárásként színes papírból 

mackókat készítettünk. 
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7. Apró örömök élvezete (március) 

„Együtt örülünk” 

A foglalkozást a gyermekek számára 

annyira kedvelt esőtánccal kezdtük. 

Beszélgettünk a tavaszról, a nyíló 

virágokról, a napsütésről, majd megnéztük, 

Bartos Erika Bogyó és Babóca: Hónapok – 

Március meséjét. A mese végén a hónap 

dalára táncra perdültünk, gurultunk a 

csoportszoba szőnyegén. Elképzeltük, hogy 

önfeledten játszunk a domboldalon. A 

foglalkozást színezéssel zártuk.  

 

 

 

8. Megbocsátás (április) 

A megbocsátás témáját az érzelmek, 

érzések kifejezésével dolgoztuk fel. A 

foglalkozást relaxációval, közös 

beszélgetéssel kezdtük. Miért jó egy-egy 

konfliktus után kibékülni, hogyan 

könnyebbülünk meg attól, ha nem 

hordozunk magunkban haragot?! Négy 

csoportot alkottunk, ahol a gyermekek 

közösen készítették el a vidám, szomorú, 

csodálkozó, mérges arckifejezéseket 

gyurmából. A szőnyegen körben ülve 

megbeszéltük, ki mikor volt szomorú, 

vidám, mérges, hogyan csodálkozott rá a 

meglepetésekre. A foglakozást folytatásos, 

kitalált mesével zártuk a megbocsátásról. 
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9. Testmozgás, egészséges életmód (május) 

Mozgásban 

A gyermekekkel beszélgettünk a helyes 

táplálkozásról, az egészség védelméről és a 

szabad levegőn való mozgás 

fontosságáról. A mozgás és lelki egészség 

fejlődését közös kirándulás szervezésével 

segítettük elő. A kiránduláson a közös 

élményen alapuló tevékenységeken túl, a 

gyermekek érdeklődéssel fordultak a 

természeti környezetük felé és a szabad 

levegőn való túrázás, mozgás örömét is 

megtapasztalták.  

 

 

10. Fenntartható boldogság. (június)  

„Mert megérdemeljük” 

A boldogságórák témakörei és játékos 

gyakorlatai rengeteg pozitív élményhez 

juttatták a gyermekeket. 

Ebben a hónapban felelevenítettük az eltelt 

időszak fontosabb eseményeit, élményeit. 

Jó érzés volt látni, hogy a gyermekek 

hogyan alkalmazzák a mindennapi 

életükben az elsajátított mintákat, jó 

gyakorlatokat, hogyan alakulnak pozitív 

személyiségjegyeik. A fenntartható 

boldogságot a természeti folyamat 

főszereplőivel a méhekkel jelképeztük.
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A boldogságórák morzsái, azok a pozitív érzelmek, amelyeket igyekeztem felszínre hozni, 

megerősíteni, ott maradtak a gyermekekben. Az öröm, a kíváncsiság, a lelkesedés olyan 

viselkedésben való változást eredményezett, amely segítette a társakkal való együttműködést. 

A boldogságórákat a következő nevelési évben is folytatni szeretném. 

 

 

Veszprém, 2022.06.16.                                                                                       Mátrai Katalin 
                                                                                                                                                           


