
Szeretettel köszöntünk harmadik közös tanévünk kezdetén!

Az elmúlt két év során hat nagy témakörről beszélgettünk közösen. Önmagadról, 
társaidhoz fűződő viszonyodról, családodról és iskolai közösségeidről, 
lakóhelyedről, a környezetért érzett felelősségről, a tudás és a mesék világáról 
is szó volt.

Ebben a tanévben is izgalmas élmények várnak Rád az erkölcstanórákon. 
Az első évfolyam három nagy témakörét bejárva elgondolkodhatsz arról, miben 
változtál, fejlődtél, hogyan ismerheted meg jobban társaidat, milyen módon lehet 
megoldani a közösségben felmerülő esetleges problémákat. Ha észreveszed a 
hasonlóságokat és a különbségeket az emberek között, könnyebben megérted 
társaidat és a felnőtteket. 

A feladatok egy része már ismerős lesz számodra. Idén is sokat játszunk, 
beszélgetünk, alkotásokat hozunk létre. Mesék, versek, képek segítségével 
könnyebben el tudod mesélni majd, hogy bizonyos helyzetekben mit gondolsz 
és érzel. Társaiddal eljátszhattok megtörtént és elképzelt eseményeket is.

A már megismert projektfeladatok alkalmat adnak arra, hogy közösen 
tervezzetek, kutassatok, alkossatok. A tanév során rövid képregényeket is 
megtekinthetsz, amelyeken olyan helyzeteket látsz, amelyekkel a mindennapi 
életben is találkozhatsz. Némelyik megoldása érdekes kihívás lehet számodra. 

Végigkísérünk Téged a tankönyvön, és időnként olyan kérdéseket teszünk fel, 
amelyeket egy külön füzetben is megválaszolhatsz. Év végére összegyűlnek 
majd az önmagadról szóló érdekes gondolataid. 

Kívánjuk, hogy ebben az évben is sok új tapasztalattal gazdagodj önmagad, 
társaid és családtagjaid megismerésében!

Üdvözlettel: Panka és Peti

3

Kedves 
3. osztályos Társunk!
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Játsszunk most együtt!

Hallgasd meg!

Beszélgessünk!

Alkoss!

Olvasd el!

Írd le a füzetedbe!

Készítsetek projektfeladatot!

Jelmagyarázat

4
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Jelmagyarázat

5

I. fejezet
Ilyen vagyok
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2  Harmadik osztályos lettél. Sok izgalmas felfedeznivaló vár rád.  
Hallgasd meg a verset! Molnos Lajos: Becsengetés – részlet

1  Játsszunk most együtt „Mi változott?” játékot! Mennyire volt nehéz 
megfigyelni a változást? Melyik változást vetted észre könnyebben?

„Mint egy nyüzsgő hangyaboly,
olyan lett az osztály, 
s csupa kérdésekből állunk: 
»… hát te hol nyaraltál?
 
 …tenger? …tábor? …fenyvesek?...«
Emlékek cikáznak: 
egy-egy fényes darabja
az elsuhant nyárnak.

Nézzük egymást kacagva:
»– Pityu, hogy megnőttél!...
 – Kati, Palkó, te talán
kávéban fürödtél?!...«

Szép volt a vakáció,
mint egy színes álom,
de hogy eltelt, oly nagyon
most már nem is bánom.”

3  Milyen élményekkel, tudással gazdagodtál a nyáron?  
Hogyan telt az első néhány nap az iskolában? 

6

Újra együtt
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4  Hallgasd meg a mesét! Fésűs Éva: A kíváncsi királykisasszony

5  Miért volt haragos Egyedem-Begyedem ország királya? 
Milyennek ismerted meg a királykisasszonyt? 
Mit javasolt a kis pékinas a királynak? 
Mi történt a királykisasszonnyal az iskolában?

7
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1  Nézd meg a következő rajzokat! Beszélgessetek arról, milyen különbségeket 
fedeztetek fel! Miben változtál, ügyesedtél elsős korod óta? 

2  Gondolj magadra, és válaszolj a következő kérdésekre a füzetben!

 z Ki vagyok én? 
 z Milyen új dolgokat tanultam meg óvodáskorom óta?
 z Miben vagyok ügyes?
 z Mi érdekel?
 z Mit szeretnék megtanulni?
 z Miben szeretnék fejlődni? 

1a 1b

2a 2b

3a 3b

8

Fejlődés
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Milyennek látod 
magad most?

3  Az alábbi mondatok közül válaszd ki azokat az állításokat, amelyek 
leginkább tükrözik az önmagaddal szembeni elvárásaidat!

 z Szorgalmasabban szeretnék készülni az órákra!
 z Az órákon szeretnék jobban odafigyelni!
 z Nem adom fel könnyen, ha valami elsőre nem sikerül!
 z Szeretnék minél több új dolgot megismerni, megtanulni!
 z Az otthoni házi feladataimat igyekszem pontosan elkészíteni!
 z Tanszereimet igyekszem hiánytalanul és segítség nélkül elpakolni 
a táskámba!

 z Rendet tartok a tolltartómban, a táskámban és a padomban!

4  Készíts papírforgót! 
Az előző feladatban kiválasztott mondatodat írd rá a forgó szárnyaira! 
Legyen ez a mondat ebben az évben a jelmondatod! Díszítsd vele 
az íróasztalodat, szobádat, hogy mindig rápillanthass!

9
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Kata: „Reggel anyukám finom, meleg kakaóval 
ébreszt. Segít a reggeli készülődésben, és 
ellenőrzi, hogy mindent bepakoltam-e. Beágyaz, 
rendet rak, addig én megmosom a fogamat. 
Az autóban megbeszéljük, mikor jön értem délután 
az iskolába. Otthon mindig együtt tanulunk. 
Vacsora után apukámmal társasozom.”

Jocó: „Négyen vagyunk testvérek. Reggel nagy 
a tolongás a fürdőben, de a reggelit mindig 
közösen készítjük el. Amíg Ági, a nővérem kenyeret 
szeletel, én elkészítem a teát, a kicsik pedig 
anyának segítenek a terítésben. Együtt indulunk 
el az iskolába is. Délután igyekszem a tanulással, 
mert segíteni szoktam a kicsiknek a leckeírásban. 
Este szeretek a szobámban olvasni.”

Flóra: „A mi családunkban mindenkinek megvan 
a maga feladata. Az én dolgom az, hogy rendet 
tartsak a szobámban és az íróasztalomon. 
Mosás után segítek anyának teregetni. 
Délutánonként nagyon szeretem sétáltatni 
a kutyánkat. Anya esténként átnézi velem a házi 
feladatom, és ha ügyes voltam, nézhetem kicsit 
a tévét.”

1  Játsszunk „Újratervezés” játékot! Találj ki különböző rajzokat, amelyek 
alapja egy kör, akárcsak az alábbi képeken! Meséld el az ötleteidet!

2  Olvasd el a gyerekek beszámolóit a szokásaikról! 

3  Kik mesélnek magukról? Milyen otthoni feladataik vannak a gyerekeknek? 
Hogyan és kinek segítenek? 

10

Szokásaim
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Mi a kedvenc 
szabadidős 

tevékenységed?

4  Te mikor és miben szoktál segíteni? Vannak állandó feladataid?  
A segítségre megkérnek, vagy magadtól is tudod, mit kell tenned?

5  Nézd meg a táblázatot! Írd át úgy a napirendet, ahogy a legszívesebben 
töltenéd a hétvégét! Válogathatsz az alábbi kifejezések közül is:

 z segítek anyukámnak
 z  kutyát sétáltatok
 z  egy izgalmas könyvet olvasok
 z  vigyázok a kistesómra

 
 z  biciklizem a barátaimmal
 z  segítek a bevásárlásban
 z  apukámmal focizom
 z játszom a testvéremmel

7  Projektfeladat – Kérdőív 
Beszélgess öt osztálytársaddal a következő kérdések segítségével! 
Válaszaikat írd le a füzetbe!

 z  Milyen feladataid vannak otthon a családban?
 z  Milyen feladataid vannak az iskolában?
 z  Hogyan töltöd a szabadidődet?
 z Mi a kedvenc játékod, játékos tevékenységed?

6  Tervezz olyan szerkentyűt, amivel megkönnyítheted valamilyen otthoni 
házimunka elvégzését!

REGGEL DÉLELŐTT DÉLUTÁN ESTE
SZOMBAT bevásárlás rendrakás séta tévézés
VASÁRNAP olvasás kutyasétáltatás tanulás rajzolás

11
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1  Nézd meg a képeket! Ki kinek segít? Vajon miért van szükségük segítségre?

2  Milyen esetre emlékszel vissza, amikor segítettél valakinek? Neked ki segített legutóbb? 
Milyen módon lehet segíteni valakinek? Honnan tudjuk, hogy valaki segítségre szorul? 
Kit és hogyan lehet megkérni a segítségre?

321

654

3  Hallgasd meg a mesét! Lázár Ervin: A fába szorult hernyó – részlet

„– Valaki bömböl – dörmögte a medve.
– Valaki ordít – rivallta a farkas.
– Valaki szepeg – mekegte a kecske.
– Valaki sír! – kiáltotta a róka.
– Valaki zokog – makogta a nyúl.
– Valaki rí – recsegte a borz.
– Valaki sír-rí – cincogta az egér.
– Valaki itatja az egereket – mondta a hőscincér.
– Valaki nagyon keservesen sírdogál – mondta  
a katicabogár.
– Ej, ki lehet? – kérdezték mind együtt.”

12

Segítség
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4  Ki került bajba a mesében? Kik akartak neki segíteni? Hogyan próbálkoztak?  
Mi volt a nehézség? Kire lett volna még szükség?  
Hogyan oldhatták volna meg mégis a helyzetet? Játsszátok el!

5  Gondoljatok ki még olyan helyzeteket, amelyekben többeknek kell 
összefogniuk egy célért!

6  Nézd meg a képeken ábrázolt két helyzetet! Csoportokban vitassátok meg, 
mit gondoltok róluk!

7  Projektfeladat – Segítő közösségek 
Keressetek tájékoztatót olyan szervezetekről, amelyek segíteni szoktak 
másoknak! Használhatjátok az internetet! 
Hallottatok-e már az önkéntes munkáról, iskolai közösségi szolgálatról?  
Nézzetek utána, milyen tevékenységeket lehet végezni ezek keretén belül!

1b1a

2b2a

Segítenél  megkeresni a buszbérletemet, 
nehogy lekéssem a buszt?

Nem tudtam megírni a leckémet,  
ideadod a füzetedet?

Nem tudok maradni, háromra 
oda kell érnem a testvéremért 

az óvodába.

A héten már harmadszor  
kéri, de nem akarom, hogy 

fekete pontot kapjon...

13
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1  Játsszunk most együtt! A „Mit visz a kishajó?” 
című játékban próbára teheted magad, mennyire 
ismered a gyümölcsöket, zöldségeket. 
Miért fontosak a gyümölcsök és a zöldségek 
az életünkben?

3  Ki a történet főhőse? Miért csúfolták a társai? Hogyan élte napjait? 
Mitől változott meg az élete? Mit csinál felnőttként?

4  Mit jelent az, hogy valaki egészségesen él?  
Mennyire törődnek az egészségükkel a környezetedben élő emberek? Miből látod ezt? 
Mit teszel azért, hogy egészséges maradj? 
Szerinted mit jelent a közmondás: „Az vagy, amit megeszel”?

2  Hallgasd meg a történetet! Kiss Ottó: Foci, foci, foci – részlet

„Aztán egy mérkőzés előtti 
bemelegítéskor megsérült a csapat 
kapusa. Ráadásul a cserekapus épp 
aznapra jelentett beteget. Fontos 
meccs volt, nem állhattak ki kapus 
nélkül. Az edző jobb híján Hetessit 
kérte meg.
– Van kedved védeni? – lépett oda 
hozzá. – Állj be a kapuba, ott nem 
kell futni! – biztatta.”

5  Projektfeladat – Egészséges étrend 
Állítsatok össze egy napi étrendet egészséges élelmiszerekből! Mutassátok 
be egymásnak! Indokoljátok meg a választásaitokat!

14

Egészségem
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6  Nézd meg a képeket! Beszéljétek meg, mi történik! 
Hogyan folytatnád a történetet? Rajzold le a füzetbe!

7  Játsszátok el a jelenetet! Milyen párbeszéd alakulhatott ki a fiúk között?  
Írd le a füzetbe!

8  Vitassátok meg közösen a következő állításokat! Egyetértetek-e velük? 
Számodra melyik állítás volt a legfontosabb? Másold le a füzetbe!

 
 z Fontos, hogy legyen hol laknunk és mindennap legyen mit ennünk.
 z Boldogabbnak érezzük magunkat, ha vannak barátaink.
 z Jobban érezzük magunkat, ha az iskolában jól teljesítjük a feladatainkat.
 z Ha szomorúak vagyunk, jólesik, ha elmondhatjuk az okát a barátunknak.
 z Ha rend van körülöttünk, könnyebben megy a tanulás.

3

1

4

2

9  Projektfeladat – Kirándulás szervezése 
Alkossatok csoportokat! Tervezzetek közös kirándulást, sétát! 
Válasszátok ki az úti célt! Gyűjtsetek róla minél több információt! 
Tervezzétek meg az útvonalat! 
Szervezzetek a helyszínre mozgással kapcsolatos programot! 
Készítsetek meghívót, és hívjátok meg családtagjaitokat a túrára!

15
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1  Nézd meg a következő festményeket! Milyen érzelmeket ébresztenek 
benned ezek a művészeti alkotások?

2  Hallgasd meg a mesét! Lackfi János: A nagy autómosás – részlet

3  Kik a mese főhősei? Mit játszottak az állatkölykök? Mi mindent készítettek 
az autómosáshoz? Hogyan érezték magukat? Kinek akartak örömöt szerezni?  
Hogyan sült el a meglepetés? Mit érzett Dombontúli bácsi, amikor meglátta az autóját?

„– Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót! – magyarázta Köles, 
a denevérfióka a köré gyűlt többieknek. – Nagyon klassz lehet ott dolgozni. 
Először is fognak egy csomó vizet.
 – Vizet? – érdeklődött Elemér, a kölyökfóka. – Az itt is van a pocsolyában.
 Azzal már hozta is a törött játszóvödörben.
 – Nos igen – folytatta Köles. – De aztán lemosóport öntöttek a vízbe.
 – Azt mi is tudunk, van fehér kőmorzsánk! Első osztályú!”

Claude Monet: Camille Monet gyermekkel a festő kertjében Heywood Hardy: Pónilovaglás a tengerparton

16

Érzelmeim
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4  Milyen érzelmeket ismersz? Mondj példákat arra, milyen helyzetekben keletkeznek 
ezek az érzelmek! 
Meg szoktál élni egyszerre több érzelmet is?  
Szereztél-e már valakinek örömöt? Okoztál-e már valakinek bánatot? Meséld el! 
Minden esetben ki tudod találni, ki mit érez éppen?  
El tudjuk-e rejteni az érzelmeinket? Mi a jobb szerinted: kimutatni vagy eltitkolni őket? 
Megtörtént veled, hogy nem tudtál uralkodni az érzelmeiden? Meséld el!

5  Játsszátok el arcjátékkal a mondatokban rejlő érzelmeket! 
Majd fejezzétek ki az érzelmeket hanglejtéssel is!

6  Milyen érzelmeket jelenítettetek meg? Melyik érzelmet volt nehéz kifejezni? 
Melyiket volt könnyű, melyiket volt nehéz kitalálni?

7  Válaszd ki valamelyik pozitív érzelmet kifejező mondatot, és készíts róla 
rajzot a füzetbe!

8  Nézd meg a képeket! Mi történhetett?  
Alkossatok csoportokat, és játsszátok el valamelyik jelenetet!  
Meséld el, milyen érzelmeket éltél át játék közben!

9  Hallgassunk zenét! Milyen érzelmeket ébresztettek benned a zeneművek? 
Rajzold le a füzetedbe, ami eszedbe jutott zenehallgatás közben!

 z  Jaj, elromlott a játékom!
 z  De jó, én nyertem!
 z  Nem tudom megcsinálni 
a feladatot!

 z  De kár, hogy nem jöhetsz 
velünk játszani!

 z  Ma van a szülinapom! 
 z  Hagyj békén! Nem érek rá!
 z  Ne nyúlj a kedvenc ceruzámhoz!
 z  Ne haragudj, nem akartam!
 z  Nem érzem jól magam!
 z  Megvan! Megtaláltam!

1 2

17
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1  Csoportosítsd a szavakat tetszésed szerint! Indokold a választásodat! 
Több megoldás lehetséges.

2  Válassz ki egy szót az előző feladatból! Magyarázd el a jelentését! 

3  Hallgasd meg a meserészleteket! A. A. Milne: Micimackó – részlet

4  Kik a szereplők? Milyen tulajdonságaik vannak? Vajon ők mit gondolnak saját 
magukról? Szeretik-e egymást?

bátor

okos

irigy önző 

szerény szorgalmas 

büszke 

lusta 
kényelmes lassú

beképzelt nagyképű 

ravasz
jószívű buta segítőkész 

gyáva
vakmerő félénk megfontolt
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Önismeret
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