
Nekem is jó, neked is jó 

Napközis foglalkozás 

Nekem is jó, neked is jó (Viktor András) című történet közös elolvasása, értelmezése, a 

közösség mindennapjaira kivetítve, a „Jó együtt” című segédanyag segítségével. Szitakötő 24. 

szám 26. oldal.  

A korosztály: alsó tagozat, 3. évfolyam, napközis csoport 

Téma: Nekem is jó, neked is jó 

Munkaforma: beszélgető kör 

Cél: A közösség formálása, kialakítása, kölcsönös egymásra figyelés. 

Első lépésként közösen elolvassuk a Szitakötő 24. szám 26. oldalán lévő 

természettudományos cikket. A gyermekek számára ismeretlen szavak jelentését 

megbeszéljük.                                                                                                         

1. kérdés: Mit jelenthet ez a cím, „Nekem is jó, neked is jó”? A gyermekek ötletei 

záporoznak.                                               

Pl. Anya-gyerek kapcsolat, baráti kapcsolat. A gyermekek rávezették magukat a lényegre. Az 

együttélés alapja, hogy kölcsönösen odafigyeljünk egymásra. 

2. kérdés: Ezzel a „Nekem is jó, neked is jó” életformával csak a családon belül és a barátok 

között találkozhatunk? A gyermekek ötletei: Az iskolában, az osztályban is figyelnünk kell 

egymásra. A felnőtteknek is kellene a munkahelyen.  

3. kérdés: Csak az emberek között létezik a kölcsönös figyelem? Az emberek és az állatok 

között is van ilyen kapcsolat. Pl.: a gazda és a kutya esete, háztáji állatok. 

4. kérdés: Az embereken és az állatokon kívül még növények is élnek a földön, köztük is 

lehet ilyen kapcsolat? 

Pl. A bivaly és a kismadár, mert a bivaly bőrében található férgeket a kismadár kicsipegeti és 

ez neki is és a bivalynak is jó.                                                  

Az ember és a növények között is van ilyen kapcsolat. Az ember gondozza a növényeket, és a 

növények gyümölcsöket és oxigént adnak az embernek.   

Ha valamelyik fél számára nem jó, nem hasznos az együttélés, olyankor a másik fél élősködő 

(parazita). Tudunk példát az élősködőkre? 

Pl.: Ha az udvaron focizunk a fiúkkal, és valamelyik nagyfiú elveszi tőlünk a labdát, akkor az 

nekünk nem jó. 

Mit tehetünk, hogy elkerüljük az élősködőket, és magunk se váljunk azzá? 



Pl.: Legyünk kedvesek és kölcsönösen figyeljünk egymásra.                          

 Ha a barátom meghív engem a szülinapi bulijára, akkor én is meghívom őt az én szülinapi 

bulimra.                                                                                  

Ha problémánk van a barátunkkal, beszéljük meg, béküljünk ki vele. Ha ezt megtesszük, 

akkor biztosan nem válhatunk élősködővé. Azonban ha mindig azt nézem, hogy nekem mi a 

jó, akkor önzővé válok. 

Vagyis, aki csak a saját érdekét, hasznát, kényelmét keresi, és nem törődik a környezetében 

élőkkel, az önző ember. Tehát mi a közösség alapja? 

A kölcsönös figyelem. Ezt a figyelmet az osztályon belüli problémák elkerülése érdekében is 

használhatjuk, illetve használhatjátok. 

 


