
Az én világom tankönyvünkkel mi is most kezdjük veletek az első osztályt. Nagy izga-
lommal várjuk, hogyan fogadjátok.

Az erkölcstanórákon nagyon izgalmas élmények várnak ránk. Ezeken az órákon lehető-
ségünk lesz arra, hogy végiggondoljuk, mit tudunk magunkról, minél jobban megismer-
jük egymást és a bennünket körülvevő világot.

Ebben segít ez az új tankönyv, amelyben sok játék, mese, vers, érdekes kép, zene és sok 
kézműves tevékenység szerepel. Viszont a legfontosabb a beszélgetés lesz! Mi nagyon 
szeretünk beszélgetni, mert kíváncsiak vagyunk mindenre, ami velünk kapcsolatos. 

Az órákon számíthattok a tanítótok támogató figyelmére. A színes rajzok segítenek az 
eligazodásban. Jelzik nektek, hogy a figyelmetekre, a játékos kedvetekre, az ügyes ke-
zetekre vagy éppen az okos gondolataitokra van szükség. Egy füzetben lehetőségetek 
lesz rajzok elkészítésére és színezésre is.

Elkísérünk benneteket ezen az izgalmas 
úton, és reméljük, nagyon jól fogjátok 
érezni magatokat!

  
Szeretettel üdvözlünk benneteket! 
Panka és Peti
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Köszöntő

Kedves Gyerekek!
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Játsszunk most együtt!

Hallgasd meg!

Nézd meg a képet!

Beszélgessünk!

Rajzold le!

Alkoss!
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Jelmagyarázat
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I. fejezet

Ilyen vagyokJelmagyarázat
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„A Jószagú réten lakom,  
nyáron pitypangra néz az ablakom.
Egér szomszédék és a katicák 
úgy ismernek, mint rendes nyuszikát,
ki szépen fülel, s jókor megijed,  
ha fű között a szél zizeg.
Szeretek bukfencezni a vetésben,
vagy hintázni a Ritkabúza téren,
és az is mindjárt kiderül,  
hogy miért lett a nevem CSUPAFÜL.”

2  Hallgasd meg a mesét! Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje – részlet

1  Játsszunk most együtt!
 „Ki az, aki nincsen velünk?” „ Ha állat lehetnék, … lennék, mert…”

3  Hogyan nevezték el szülei a kisnyulat? Miről kapta a nevét?
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Ki vagyok én?

Erkölcstan - I. osztály.indb   6 2014.04.15.   7:20



6  Csupafül szeret bukfencezni, hintázni, játszani. Rajzold le 
a füzetedbe kedvenc játékaidat, tárgyaidat! Miért ezeket 
rajzoltad? Karikázd be azt, amelyiket most jeledül választanád!

7  Készíts a füzetedbe névjegykártyát! Rajzold rá a jeledet 
és a kedvenc játékodat!

5  Már az óvodában kaptál jelet, ami segített megkülönböztetni 
a saját dolgaidat másokétól. Keresd meg a rejtvényben 
Csupafül óvodai jelét! Indulj a csillagtól!

Lépj egyet felfelé!

Lépj kettőt jobbra!

Lépj egyet felfelé!

Megérkezel, ha most  
kettőt balra lépsz.

4   Téged hogyan szólítanak a szüleid? Mi a teljes neved? 

Hogyan neveznek a barátaid? Van-e beceneved? 

Melyik megszólítást kedveled a legjobban?
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Erkölcstan - I. osztály.indb   7 2014.04.15.   7:20



Frederick Morgan: Egy nap a tengerparton

Gustav Klimt: A nő három életkora

Gerrit van Honthorst: A gyermek imádása 

Fecske Csaba:       
Hol voltam

Hol voltam, mikor még
nem voltam?
Előletek jól
elbújtam.
Pici búzamag,
az voltam,
ezüstcsillag egy
álomban.
Mi minden voltam
helyettem,
mielőtt meg nem
születtem!

„Egyszer volt, hol nem volt, 
nem is olyan régen, túl a szilaj 
Tiszán, egy kis falu végén, élt 
egy szegénységes, földhözragadt 
asszony.
Ki, hogy a szeméből sok bú 
ne fakadjon, a nagyságos 
Istent napról napra kérte, hogy 
Ő kegyelme tegyen csudát 
véle. Áldja meg gyermekkel, 
csillagszemű lyánnyal, édessel, 
kedvessel, fehér violával…”

2  Hallgasd meg a mesét!  Számadó Ernő: Aranylencse – részlet

Isten kegyelméből az asszonynak  
csillagszemű lánykája született.

1  Játsszunk most együtt! Folytasd a mondatláncot!
 „ Nekem az első képről az anya jut eszembe, az anyáról nekem a … jut eszembe…”
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Megérkezés a családba
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4  Rajzolj a füzetedbe annyi 
gyertyát, ahány éves vagy! 
Mikor van a születésnapod?

3  Téged hogyan vártak a szüleid? Mit meséltek neked a születésedről?

5  Készíts apró bölcsőt dióhéjból!

6  Keress magadról csecsemőkori fotót! Kérd meg szüleidet, 
meséljenek neked arról, hogyan telt a kisgyermekkorod!

 Szükséges anyagok: 
 1. egy fél dióhéj
2. egy fagolyó
3. apró szövetdarabok
4. vatta

Munkafolyamat:
 1.  Az egyik szövetdarab belsejébe helyezzük a 

vattát, és a dióhéjba illesztjük.
2. Megrajzoljuk az arcot.
3. A baba fejére apró kendőt ragasztunk.
4. A fejet a dióhéj végére ragasztjuk.

9
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„–  Hogy érted, hogy tudom, ki vagyok? – kérdezte tágra nyílt szemmel a magocska.
–  Biztosan tudod, hogy kicsoda vagy, nem igaz? Mindenki tudja, hogy kicsoda. 

Vagy talán nem?”

2  Hallgasd meg a mesét! Christl Vogl: A magocska – részlet

1  Játsszunk most együtt 
„Füllentős” játékot!  
Hogyan érezted magad 
játék közben?

3  Kiről szólt a történet? Mit szeretett volna tudni a magocska? 

Ki segített neki megtalálni a választ?
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Mit tudok magamról?
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4  E rajzok segítségével végigjárhatod életed főbb állomásait 
a születéstől a kisiskoláskorig.

6   Rajzold le a füzetedbe életednek azt az eseményét, 
amire legszívesebben emlékszel vissza!

5  Rólad ki gondoskodott, amikor megszülettél? Mi mindenre 

volt szükséged? Mit tanultál meg, mire óvodás lettél? 

Miben változtál, ügyesedtél iskoláskorodra?  

Milyen új dolgokat szeretnél megtanulni az iskolában?
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Mit tudok magamról?
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„Tükör előtt álldogálok,
Elmesélem, amit látok.

Van egy orrom, van két szemem,
Van egy szám és van két fülem.

Nézd, amikor vidám vagyok,
Mosolygok egy ilyen nagyot!”

2  Mondd el, milyennek látod magadat, ha tükörbe nézel!

3  Nézd meg a képet! Kiket látsz rajta?

1  Hallgasd meg a verset!  
Bartos Erika: Tükör – részlet

4  Kihez és miben hasonlítasz a családtagjaid közül?
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Önismeret
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6  Miért volt elégedetlen magával a gyíkocska? Kiket irigyelt 

és miért? Mi történt vele a szivárvánnyal való találkozáskor? 

Ki segített neki, hogy ő is elégedett legyen önmagával?

5  Hallgasd meg a mesét! René Guillot: Szivárványos mese

7  Tükör segítségével rajzold le az arcod a füzetbe! 
  Jelöld meg a rajz mellett csillaggal, mit szeretsz magadon! 

Van-e valami, amit nehezebben fogadsz el? Miért?

8  Készítsetek közös alkotást tenyérlenyomataitok segítségével!
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4  Hallgasd meg a mesét! Anatole France: A bátorság – részlet

1  Játsszunk most együtt! A játék neve „Mutasd az arcod!” 
Hogyan tudtátok kifejezni érzelmeiteket?

2  Nézd meg a fotókat! Milyen érzelmek jutnak eszedbe a képekről?

3  Szerinted minek örülnek a képen látható gyerekek,  

mitől lehetnek szomorúak? Te minek szoktál örülni? 

1 2 3 4

14

Érzelmeim
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9   Készítsetek  
egymásnak  
barátságkarkötőt!

8   Rajzolj egy vidám képet, ami mindenkinek örömöt okozhat!

6   Hallgasd meg a verset!  
Ijjas Tamás: Repülőtér

5   Kik a történet szereplői? Hogyan sikerült legyőznie 

a félelmét a kisfiúnak?

7  Frici a kutyától, a versbéli kisfiú a repülőgéptől félt. 

Van olyan dolog, amitől félsz? Kihez szoktál fordulni ilyenkor? 

Volt olyan félelmed, amit sikerült már legyőznöd?

Én félek a repülőgéptől, mert olyan nagy, és
sokkal erősebben zümmög, mint száz ronda,
szőrös dongó. Aztán anyu kivisz a repülőtérre,
hogy legyőzzük a félelmemet. Felmegyünk a 
váróba, ahol emberek állnak az ablakok előtt
és integetnek. Aztán anyu felemel, és azt súgja
a fülembe, hogy ugye emlékszem a szivaros 
nagypapira, képzeljem azt, hogy az a gép,
ami felszáll és olyan nagyon füstöl hátul, az csak
egy szivar, amit nagypapi a mennyből most a
szájához emel. És most csukjam be a szemem,
és igaza van anyunak, mire kinyitom,
már messze repült a félelem.

15
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2   Hallgasd meg a mesét! Figyeld meg, hogyan viselkednek 
a kisgidák! Móricz Zsigmond: Kecskéék és a farkas – részlet

1   Játsszunk most együtt „Fonallabirintus” játékot! 
Hogyan érezted magad játék közben? 
Az elindulás vagy a kibogozás ment könnyebben?

„Domboldalon kicsi ház,
ott lakik a kecske,
felesége otthon várja,
vele van a két gidája.
Hanem közel a berek,
hol a farkas tekereg!...

– Jaj, de kár – szól Kecske néni –,
énnekem is el kell menni,
vigyázzatok, jó fiaim,
ha nem leszek itthon,
erre jár a gonosz Farkas,
be ne jöjjön titkon.”
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Nehéz helyzetek
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4  Játsszunk most együtt! Bábozzuk el úgy a történetet, 
hogy a kecskék diadalmaskodnak a farkason!

5  Nézd meg a útvesztőt! Vezesd az ujjaddal a gidákat az 
anyukájukhoz! Vigyázz, hogy ne találkozzanak a farkassal!

3  Milyen nehéz helyzetekbe kerültek a gidák? Te mit tettél 

volna a helyükben?

6  Te voltál már nehéz helyzetben? Mit csináltál? Most is így 

cselekednél? Kihez fordulhatsz, ha nehéz helyzetbe kerülsz?

7  Próbáljátok ki a 
„Láncom kapcsa” 
nevű játékot! 
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2   Hallgasd meg a történetet és a verset!

1   Játsszunk most együtt „Nagyi háza” teremfogócskát!

Nagy B. András: 
Kiskirályháza – részlet

„A falusi élet nekem nagyon tetszik,
de lehet, hogy pont azért, mert az 
én nagyapám és az én nagyanyám 
falusi ember. Amikor jön a nyár, 
a vakáció ideje, és anyukám meg 
apukám Kiskirályháza felé autózik 
velem, örömömben kis híján kiugrom 
a bőrömből…”

Erdős Virág: 
Négyeshatos – részlet

„Akármilyen büdös-sáros,
mégiscsak jó hely a
város!
Nem kell ide- 
oda futni, bárhová el lehet
jutni,
kész kaland az életed, ha
nálad van a
bérleted!”
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Kedvenc helyeim
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