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1) A következő játék csoportos megoldást igényel. Alkossatok 4–5 fős 

csoportokat! 

2) A játékot a kulturált vita szabályai szerint kell játszanotok. Olvassátok el 

a TIPP! javaslatait, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  

3) Olvassátok el közösen a játék rövid ismertetőjét, majd tanulmányozzátok 

a listát! 

4) És már indulhat is a játék! Vitassátok meg, hogy a listán szereplő elemek 

közül melyek szükségesek! Miért? Válaszotokat indokoljátok! 

5) Ha elkészült a csoportotok listája, várjátok meg, hogy a többiek is 

eredményre jussanak! 

6) Csoportonként mutassátok be az elkészült listákat! Érveljetek igazatok 

mellett! 

 

 

A vita menete 

 

1) Érvekkel győzzétek meg egymást! Azaz, ha van véleményed, mindig 

indokold! 

2) Hallgasd meg a másik véleményét! Ne szakítsd félbe a mondandóját! 

3) Próbáld megérteni a másik érveit, indokait! 

4) Ne személyeskedj! Ha nem tetszik a másik véleménye, az nem azt 

jelenti, hogy a másik rossz ember, csak azt, hogy mást gondol. Érvekkel 

győzd meg az igazadról! 

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

  

 TIPP  

 Mire figyeljetek? 
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 Feleletválasztó feladat 

5) Mérlegeld a másik véleményét, és ha belátod, hogy nincs igazad, ismerd 

el! 

6) Maradjatok nyugodtak, higgadtak vita közben is! A harag nem jó 

tanácsadó. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 
 

 

   

  Jelöld a helyes választ! 

   

Melyik tartozik a kulturált vitatkozás szabályai közé? 

Közbeszólok, ha valamivel nem értek egyet. 

Mindig megindokolom a válaszomat. 

Meghallgatom a másik véleményét. 

Helyes 

Ha nincs több érvem, személyeskedem. 

Nem a másik emberrel, hanem a véleményével vitázom. 
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Sivatagi kaland 

 

Repülővel utaztok Ausztráliába az Olimpiára. Egy tévés vetélkedőn nyerted a 

belépőjegyeket, így te és a barátaid hamarosan élőben láthatjátok a 

világjátékokat. Éppen egy sivatag felett repültök el, amikor a repülőgépetek 

meghibásodik, és kényszerleszállást hajt végre. Hatalmas szerencsétek van: ti 

vagytok az egyedüli túlélők. Földet érve azonnal elhagyjátok a repülőt, ami pár 

perc múlva ki is gyullad. Néhány tárgyat szeretnétek kimenekíteni belőle, 

mielőtt felrobban. 

Döntsétek el közösen, hogy a tárgyak közül melyik mennyire fontos! Tegyétek 

fontossági sorrendbe őket, majd döntsétek el, hogy melyik lenne az az 5 tárgy, 

amiért visszamennétek az égő roncsba! 

 

Tárgyak listája: 

 

 4 db esőkabát 

 4 db dzseki 

 1 db teli doboz gyufa 

 1 db repülő menetrend 

 3 db takaró 

 4 db párna 

 1 db elsősegély doboz 

 1 db zseblámpa 

 1 db iránytű 

 1 db ejtőernyő 

 4 db napszemüveg 

 1 db bicska 
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 2 l vodka 

 1 db zsebtükör 

 1 csomag só 

 4 liter ásványvíz 


