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A teljes jól-lét elérését elősegítő 
gyakorlati és elméleti tudást, 
saját élményre alapozva átadó 
életkor-specifikus program.

(Prof. Dr. Oláh Attila)



A PROGRAM TEMATIKÁJA

• A hála gyakorlása
• Az optimizmus gyakorlása
• A társas kapcsolatok ápolása
• A jó cselekedetek gyakorlása
• A célok kitűzése és elérése
• A megküzdés gyakorlása
• Az apró örömök élvezete
• A megbocsátás gyakorlása
• A testmozgás gyakorlása
• Fenntartható boldogság





Boldogságóra - óravázlat

Relaxációs gyakorlat

Bevezető beszélgetés a témakörről

Játékos gyakorlatok

Mesék, történetek

Gyerekdalok



„Boldogságot hozó cselekedetek 
boldog embereket teremtenek. 

Boldog emberek pedig boldog 

családokat, boldog közösségeket és 
boldog társadalmat hozhatnak 
létre.”

Bagdi Bella



LEGFONTOSABB SZAKMAI KAPCSOLATOK



HOGYAN MŰKÖDIK? - Példa óravázlat
A téma címe: Hálatabló
1. Óravázlat – Boldogságóra, Hála I.
2020. szeptember 04.
A csoport tagjai 3. o.
Feladat: Készítsen a csoportod egy olyan tablót, melyen mindenki szerepel! 
Mindenki készítsen saját magáról egy rajzot, melyen ő és még valami vagy valaki van, 
amiért vagy akiért hálát érez! Az egyes képeket komponáljátok egy közös tablóvá!
Cél: a) minél jobban megismertetni a boldogság fogalmát a tanulók értelmi 
szintjéhez képest; b) és tudatosítani ebben a hála szerepét.
Fejlesztési terület: a szubjektív benső örömérzet proszociális megteremtése, 
növelése, fenntartása.
Módszer: frontális irányítású kooperatív tevékenység.
Eszközök: jegyzetlapok, színes ceruzák, s egy A3-as karton
Helyszín és időtartam: elsőként a csoportszoba majd a tanulószoba, 45 perc.
1. ÓRAKEZDÉS (5 perc): A csoport hangulatához igazodva igazodva zenehallgatás, 
szabad mozgás a zenére – ugrabugrálhatnak, táncolhatnak, utánozhatják az állatok 
mozgását. (Csoportszoba.)
2. A TÉMA BEVEZETÉSE (5 perc): Tavaly többször is beszélgettünk a boldogságról és a 





POZITIVITY társasjáték

Kézikönyvek és munkafüzetek

Kártyacsomagok

Bagdi Bella CD-k

Szakmai 

segédanyagok

Bagdi Bella CD-k





Oklevél
Örökös Boldog 

Iskola  cím 
elnyerése





Decemberben az ünnepekhez kötődően a 
jócselekedetek gyakorlásáról volt szó. Mindenki egy 
leltárt készített arról, hogy kitől kapott jót az elmúlt 
időszakban, illetve kivel tett valami jó cselekedetet. 

Különböző idézeteket elemeztünk a jó cselekedetekre 
vonatkozólag. Majd a téma zárásánál mindenki készített 

egy „Jobb veled a világ” feliratú szívecskét, amit 
odaadhatott egy általa kiválasztott személynek. 



1. Kezdőbetűk Írd le a keresztnevedet, majd a kezdőbetűkkel 
találj egy-egy olyan szót, amit szeretnél elérni, 
megvalósítani a következő évben!

2. 2. Ha egy kincs lennék Ehhez a feladathoz egy kicsit 
üljetek távolabb egymástól. Vegyetek elő egy üres lapot 
és színeseket! 1. Tedd fel magadnak a kérdést: • Ha egy 
kincs lennék, mi lennék? (Bármit választhatsz, bármit 
jelenthet neked az a szó, hogy kincs.) 2. Rajzold le! 3. 
Válaszold meg csoportban: • Ki tudna rólam? • Kinek 
mutatnám még meg magam? • Milyen messze vagyok 
most ettől a kincstől, amit lerajzoltam? 4. Válaszold meg 
az osztály előtt: • Képzeld el, hogy ma lefekszel és az 
éjszaka csoda történik. Ha holnap felkelsz, miből venné 
észre a környezeted, hogy bekövetkezett a változás? Mit 
hallana, látna, tapintana, érezne…?





A hirtelen jött változásra nem akadályként, kudarcként, 
nehézségként, hanem lehetőségként tekintettünk és olyan 
tudással gazdagodtunk, amelyhez lehet, hogy soha nem 

jutottunk volna hozzá.

Jobb Veletek a Világ, mert olyasmit láttok, amit senki más 
nem. Látjátok a maszk mögött a gyermekek mosolyát, ami 
minden nehézségen átcsillog. Látjátok a mosolyokban az 
életbe, a jóságba vetett hitet. Azt, amivel a jövő nemzedéke 
körülöleli a világunkat és azt, ami összeköt embert és 
embert amíg a világ világ.



1 500 

Boldog Óvoda és Iskola100 000+ 

gyermek

7 000+ 

pedagógus



Szülők
Boldogságakadémiája
www.szulokboldogsagakademiaja.hu



A legjobbkor jön a február, a megküzdési 
stratégiák hónapja.

• Az előttünk álló időszakban is rendkívül fontos lesz, hogy milyen lelki 
eszköztárhoz nyúlhatunk nehéz helyzetekben. Lehet néha elgyengülni, 
elbizonytalanodni, de tudnunk kell, hogy hogyan álljunk fel egy-egy 

nehéz helyzetből.
• Ebben segítenek minket a pozitív pszichológia egyik legnépszerűbb 

kutatási területén elért eredmények, a megküzdési stratégiák.



Nomen est omen (gyerekek védelmező  plakátja)



Érzelmes bohócok



Krízishelyzetekben  becsüljük meg jobban az életet, 
természetet, egészségünket!



Apró örömök hónapja a március

„Leguggolok, kuporodok, piciny virágmaggá változok. Érzem, süt rám a napocska, öntöz az esőfelhő, s betakar a 
puha földtakaró. Egyszer csak növök, növögetek, amit csak lehet, elkövetek. Karomat fejem fölé teszem, s 
lassan fölébredek. Minél magasabbra az ég felé, s egyre nagyobb és nagyobb leszek én. Piciny bimbó nyílik 
rajtam, bárki meglát, megcsodál nyomban. A természet egyik csodája a tavaszi virágok nyílása! Ébredj fel piciny 
kisvirág, s öleljen át az egész világ!” 
Rajzold meg a virágodat! Írd mellé vagy rajzold bele a szirmaiba, aztán meséld el a legkedvesebb örömödet! 



Törölközőből nyuszit hajtogattunk 



Boldogság Világnap Konferencia 2021. március 20.



Április a megbocsátás gyakorlásának hónapja 



„Meg tudod csinálni – You can do it ” 
Dokumentumfilm részlet a kitartás és hit erejéről: Az akaraterő 

diadala - Kerri Strug története



Építs boldog egészség várat! 



Pozitív pedagógia , boldogságórákra való 
kedvcsináló



Pozitivity ráadás



Helló nyár, helló június!
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