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 Hallgassátok meg a verset!

Mentovics Éva

Iskolás leszek

 Beszéljük meg!

Mit tudtatok meg a kisgyerekről:
• Hány éves?
• Mi van a táskájában?
• Mit fog megtanulni?
• Mivel lepi meg az anyukáját?

 Mondd el!

• Sorold fel, neked mi van a táskádban!
• Rajzold le a tanszereidet!

Iskolába járok ősztől,
mert már hatéves vagyok.
Hátamra veszem a táskám,
s indulok, mint a nagyok.

Táskámban sok tarka könyv van,
mesékkel és képekkel.
Amint lapozgattam őket,
úgy tűnt, minden érdekel.

Igyekszem majd megtanulni
mielőbb az ábécét,
S meglepem az anyukámat:
én olvasok majd mesét.
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ISKOLÁS LETTEM

 Hallgasd meg a mesét!

Iskolás lesz Tüsike, a kis sün

Nem messze tőlünk az erdőben éldegél Sün 
papa és családja.
– Jó reggelt! – ébresztette a sünfi akat. 
Ébresztő, indulás mosakodni!
Felugráltak a kis sünfi úk és a har-
matos fűben megmosakodtak, a 
fogmosást sem hagyták ki.
– Tüsike – szólt sünmama a fi acs-
kájához – neked kell ma a legtisz-
tábbnak lenni, hiszen ma iskolába 
mész!
– Igen mama – felelte a kis sün – de úgy 
félek! – s még az ina is megremegett.
– Nem harapják le az orrod, ne félj! – szólt sünpapa. – Az 
iskolában megtanítanak írni, olvasni, számolni és szép verseket 
szavalni.
–  Itt a reggeli! – és sünmama mind a két csemetének a kezébe 
nyomott egy sárgarépát.
– Egyetek gyorsan, mert Tüsikének nemsokára indulni kell. 
Hangos rágcsálásba kezdtek. Jóízűen falatozták a répát.
– Indulnunk kell! – mondta Sün papa, s elindultak az iskolába.
A máskor ugribugri sünike csendesen, megszeppenve ballagott 
apja mellett, kezében szorongatva füzetét és ceruzáját.
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Amikor a tisztáshoz közeledtek, hal-
lották a kisiskolások vidám vihán-

colását.
– Hallod, fi am, milyen vidá-
mak, nincs ott megijedve egy 
sem. Nagyon jó iskolásnak 
lenni, mert a tanulás mellett 
sokat játszotok – vigasztalta 
Tüsikét a papa, mert látta, 
minél közelebb érnek az 

iskolához, annál inkább remeg 
félelmében a fi acskája.

– Fel a fejjel, köszönj illedelmesen!    
                                            – biztatta az apja.
Az öreg tanítómester orrára tette a szemüvegét, kezébe fogta 
pálcáját és így szólt:
– Bújjatok csak elő a mamák szoknyája mögül és üljetek be a 
padokba!
Egérke, te oda ülj, Brumi, te oda, Tüsike, te ülj Nyuszika mellé! 
Így ni – nézett végig a kis diákokon.
– Megkérjük a szülőket, menjenek haza, mi megkezdjük a ko-
moly tanulást. 
Amikor délután Tüsike hazaért az iskolából, szülei és testvérei 
azzal fogadták:
– No, mit tanultál?
S a kis süni mesélt, mesélt a számokról, a betűkről.
– Tanultam egy szép verset – s azzal szavalni kezdett:

                        Egy, kettő, három, négy, 
                        Te kis süni, hová mégy,
                        Nem megyek én messzire,
                        Csak szüleim kertjébe.  

6
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– De szép volt! – ámultak a hallgatók.
Tüsike büszkén nézett szüleire, testvéreire és alig várta, hogy
másnap reggel újra iskolába mehessen.

 Beszéljük meg!

• Hogyan indult reggel a kis sün az iskolába?
• Miért volt megszeppenve Tüsike?
• Mit mesélt a kis sün az iskoláról?

 Mondd el!

• Te hogyan indulsz reggel az iskolába?
• Kivel jössz iskolába?
• Mit gondoltál az iskoláról?
• Mi a különbség az óvoda és az iskola között?
• Milyen verset vagy éneket tudsz?
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HELYEM OTTHON 

 Beszéljük meg!

• Milyen rendnek kell lenni az otthoni íróasztalon? Miért?
• Hogyan és mikor kell a tanszereidet az iskolatáskába tenni?

 Mondd el!

• Hol vannak a játékaid?
• Melyek a kedvenc játékaid és tárgyaid?
• Miért szereted őket? Hogyan vigyázol rájuk?
• Hol van otthon az íróasztalod?
• Rajzold le a szobádat!
8
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HELYEM AZ ISKOLÁBAN

 Beszéljük meg!

• Milyen bútorok vannak az osztályban?
• Milyen rendet kell tartani a teremben?
• Miért kell vigyázni a könyveidre?
• Milyen feladatok vannak az osztályban?
• Milyen a helyes viselkedés a tanteremben?
• Rakjatok piros korongot arra a képre, ami szerintetek nem
 helyes viselkedést ábrázol!

 Mondd el!

• Hol ülsz az osztályban? Ki ül melletted, előtted, mögötted?
• Hogyan helyezted el a tanszereidet a padban?

9

erkölcstan_also_1_2rész.indd   7 2013.09.16.   17:30



Óvoda és iskola
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 Beszéljük meg!

• Mit csináltatok az óvodában?
• Milyen iskolai tevékenységek vannak?

 Mondd el!

• Figyeld meg a képeket!
• Miben különbözik a két helyszín?
• Mi volt az óvodai jeled? Rajzold le!
                                                                                                            

Játék

 Játszani fogunk! 

Névtanulós játék. Már majdnem minden osztálytársatoknak a 
nevét tudjátok, hogy még jobban, biztosan menjen, játsszá-
tok el a következő játékokat! (Ezeknél a játékoknál elég csak a 
keresztneveteket használni.)

Álljatok körbe, dobjátok egymásnak a labdát s közben mond-
játok a saját neveteket és annak a nevét, akinek dobjátok. Pl. 
Kati dobja – Áginak, Ági dobja – Petinek, Peti dobja – Sanyinak 
…és így tovább. 
Próbáljatok arra törekedni, hogy lehetőleg mindenkire sor 
kerüljön!
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A következő játékot körbeülve is játszhatjátok.
Valaki elkezdi a nevét mondani, a mellette ülő mondja az előtte 
hallott nevet, majd hozzá teszi a sajátját, a harmadik elmondja 
az előtte hallott két nevet és hozzá teszi a saját nevét…és így 
tovább! Addig folytassátok, amíg mindenki sorra kerül!
Ezután versenyezhettek, ki tudja felsorolni a legtöbb osztály-
társa nevét!

Ha egymáshoz szóltok, illik tudni társaitok nevét, és 
azon szólítani őt. Úgy illik, hogy mutatkozz be, ha új 
társaságba mész vagy új társak érkeznek hozzátok!

Játsszátok el! Mondd érthetően a neved, nézz rá arra, akinek 
a nevedet mondod!
     

12
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Közvetlen
közösségeim
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Születünk és felnövünk

 
 Beszéljük meg!

• Nézd meg a képeket!
• Mi történt eddig veled?

 Mondd el!

• Milyen voltál kiskorodban?
• Miben változtál meg?
• Mesélj magadról? Milyen vagy most?
• Készíts rajzot magadról!

14
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CSALÁD – CSALÁDTAGOK

 Beszéljük meg!
 
• Kik tartoznak a családba?                                                                                                         
• Sorold fel a családod tagjait! 
• Milyen szabályokat kell otthon betartanod?
• Milyen családi ünnepeink vannak?   

 Mondd el!

• Kik a szüleid?
• Mivel foglalkoznak a családod felnőtt tagjai?
• Mit szoktál segíteni otthon?
• Mit és hogyan szoktatok otthon ünnepelni?
• Kiket ismersz a rokonságból?
• Készíts rajzot a családodról!

15
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SZÜLETÉSNAP

 Hallgasd meg a történetet!

Janikovszky Éva

Velem mindig történik valami
(részlet)

Én mindig a születésnapomon szoktam nőni, mert apukám ak-
kor mér meg.
Az idén rekordot nőttem, és ezért nemcsak cipőből, hanem 
nadrágból is hosszabbat kellett nekem venni...
A nagymamámtól egy új labdát kaptam, amivel csak a játszó-

16
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téren szabad labdázni, a Boritól egy szappanbuborék-fújót, 
amivel csak az erkélyen szabad buborékot fújni, Bandi bácsiék-
tól pedig egy szájharmonikát, amivel csak a lakásban szabad 
zenélni...

 Beszéljük meg!

• Mit kapott a születésnapjára a kisgyerek? 
• Ki köszöntötte fel?
 
 Mondd el!

• Hány éves vagy?
• Mikor és hol születtél?
• Hogyan szoktátok megünnepelni a születésnapodat?
• Ki szokott téged felköszönteni?
• Hogyan illik felköszönteni a barátodat?
• Hogyan illik felköszönteni a szüleidet?

Válaszd ki, melyiket kinek mondanád!

• Boldog szülinapot!
• Isten éltessen sokáig!
• Boldog születésnapot kívánok!
• Isten éltessen sokáig, füled érjen bokáig!
• Sok boldog születésnapot kívánok!

17
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 Hallgasd meg a verset!

Szabó Lőrinc

Kicsi vagyok én
                     

 Beszéljük meg!

• Miért akart megnőni a kisgyerek?
• Milyen szeretne lenni, ha megnő?

 Mondd el!

• Te milyen szeretnél lenni, ha nagy leszel?
• Készíts rajzot a versről!

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
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