Köszöntő

Kedves Gyerekek!
Második osztályosok lettetek. Örülünk, hogy már ismerősként köszönthetjük
egymást.
Az első tanév erkölcstanóráin sok izgalmas játékon és beszélgetéseken
keresztül egyre jobban megismertétek önmagatokat és társaitokat.
Ezt a tevékenységet folytatjuk az új tanévben is. Lehetőségetek lesz arra
is, hogy megfigyeljétek, miben változtatok. Mesélhettek társaitoknak
azokról a közösségekről, amelyeknek a tagjai vagytok. Megismerhetitek
a lakóhelyeteket, szokásaitokat, hagyományaitokat. Képek, rajzok, mesék,
versek, dalok és találós kérdések segítenek benneteket a környező világ
bebarangolásában. Együtt gondolkodunk az álmokról, mesékről, a jó és
a rossz szerepéről az életünkben.
Gyakran köszönünk majd vissza a könyv lapjairól, jelezve, hogy mi is veletek
tartunk.
Tartalmas, egymásra figyelő, őszinte beszélgetéseket kívánunk nektek!
Szeretettel üdvözlünk benneteket!
Panka és Peti
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Jelmagyarázat
Játsszunk most együtt!

Hallgasd meg!

Nézd meg a képet!

Beszélgessünk!

Rajzold le!

Alkoss!

Olvasd el!

Írd le a füzetedbe!
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I. fejezet

Én és közösségeim
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Miben változtam?
1	
Játsszunk most együtt „Találd ki a kedvencemet!" játékot!

Hogyan érezted magad játék közben? Mit tudtál meg a társaidról?

2	
Olvasd el a találós kérdéseket! Rajzold le a második kérdés megfejtését
a füzetedbe!

Reggel négy lábon mászik,
délben két lábon jár,
este meg hármon
botorkál. Ki az?

3

Édesanyád gyermeke,
de nem a te testvéred. Ki az?

Milyennek látod magad? Miben változtál első osztályos korod óta?

4	
Hallgasd meg a verset! Bartos Erika: Felnőtt
„Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Három vödör fagyit veszek.
Meg is eszem azon nyomban,
Mind elfér a pocakomban!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Repülőt is vezethetek,
Száguldok a felhők között,
Elbújok egy csillag mögött!"

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Rakétával útra kelek,
Elérem a sárga Napot,
Onnan írok képeslapot!

5

Miről álmodik a versbéli gyermek? Milyen vágyai vannak?
Mit gondol ezekről a tervekről/álmokról a vers végén?
Te mire vágysz? Mit kell tenned érte, hogy elérd a célodat?
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6	
A képeken óvodás- és iskoláskorú gyerekeket látsz.

Milyen különbségeket fedezel fel? Miben fejlődtél óvodáskorod óta?

1

2

3

4

5

6

7	
Készíts névjegykártyát a füzetedbe! Írd rá a nevedet, jellemző
tulajdonságaidat, rajzold rá kedvenc tevékenységedet!
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Társaim szemében
1	
Játsszunk most együtt! Az indiánok Amerikában élő népcsoportok.

Tagjaik a rájuk jellemző tulajdonságaikról kapták a nevüket. Az „Indián
névadó” játékban ti is kipróbálhatjátok ezt!
	Kinek az „indián nevét” sikerült megjegyezned?
Melyik név tetszett a legjobban? Miért?

2	
Hallgasd meg a mesét! Fésűs Éva: A hinta

3	Kik érkeztek az erdőbe? Mitől féltek az állatok? Hogyan viselkedtek a gyerekek?

Mi történt a hintával a vihar után? Hogyan viselkedtek egymással az állatgyerekek?
Mi történt velük? Milyen tulajdonságaikat ismerted meg?
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4

Hogyan viselkedtél volna a helyükben? Játsszátok el!

5	
Kíváncsi vagy, téged milyennek látnak a társaid? Gyűjtsétek össze

egymás tulajdonságait!
Olvasd el, mi van a tenyeredbe írva! Melyik társad által írt
tulajdonságoddal értesz egyet? Van olyan, amivel nem értettél egyet?
Miért? Indokold meg! Ragaszd be a rajzot a füzetedbe!

6	
Figyeld meg, mivel töltik szívesen az idejüket a képen látható gyerekek!
Beszélgessetek párban! Meséld el a párodnak, hogyan töltöd
a szabadidődet!

7	
Rajzold le a füzetedbe a melletted ülő társad kedvenc szabadidős
tevékenységét!
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Felnőttek, gyerekek
1	
Nézd meg az alábbi képeket! Milyen rokoni kapcsolatban lehetnek
a képen látható emberek?

1

2

2	
Gondolj 5 családtagodra! Rajzold le az arcukat külön papírdarabra,

és írd alá a keresztnevüket!
Mutasd be őket egyesével! Mondd el, kik ők neked, milyennek tartod
őket, mit szeretsz bennük a legjobban!
Ragaszd be a képeket a füzetedbe úgy, hogy egymás mellé kerüljenek
azok, akik együtt laknak!

3	
Hallgasd meg a verseket!
Mezei András: Apja és fia
„Ha apuval megszökünk,
délig haza sem jövünk.
A kezünket zsebre vágva
Kisétálunk a világba.
Még hogy ő nagy, én kicsi,
talán ez is valami?
Lábunk előtt fut a labda,
Hol én rúgom, hol meg apja.”

Ingrid Sjöstrand: Ha volna apukám
„Ha volna apukám,
ő lenne a legerősebb.
Kocsival járna,
és a kocsiajtó hangosan becsapódna,
mikor hazajön.
Pipázna,
és benzinszaga volna,
és minden este hancúrozna velem.”
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Ijjas Tamás: A világ legjobb bátyója
„Nekem van a világon a legjobb bátyám, mert amikor
azt mondja, hogy megesz, és sikítozva elfutok előle,
akkor, amikor elkap, nem harap belőlem, csak csattogtatja
a fogát, és hozzászorítja a száját a kezemhez, és azt
mondja, hogy hami-nyami, meg azt, hogy finom étel
vagyok.”
Ágai Ágnes: A titkokat az ujjaimnak mondom el – részlet
„Maradj, fogd a kezem,
ülj az ágyam szélére, mesélj!
Ha lerúgom a paplant,
takarj be, simogasd meg az arcom,
és ha elalszom, akkor se hagyj el.”

4	Melyik vers tetszett a legjobban, miért?

Szerinted még mit szokott apa és fia együtt csinálni?
Hol lehet az apukája a kisgyereknek?
Miért gondolja úgy a kislány, hogy neki van a legjobb bátyja?
Kit kér a kisgyerek arra, hogy üljön mellé? Vajon miért?

5	Mindenkinek vannak szülei? Testvérei?

Minden felnőttnek van gyermeke? Minden gyermeknek van családja?
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6	
Hallgasd meg a mesét! Ungvári Bélyácz Betti: Égből pottyant boldogság

7	Hol élt a gerlepár? Mi volt a legnagyobb bánatuk? Miért szerettek volna fiókát?
Honnan került a fészkükbe a kisrigó? Mit éreztek a gerlék?
Hogyan éltek ezután? Boldogok voltak-e? Vajon miért?

8	
Olvasd el a mókás verset! Csák Györgyi: Torkos Tádé – részlet
Mely családtagokat említi?
Nézd meg a családfát! Kit nem találsz meg rajta?

„Én vagyok a Torkos Tádé,
Kedvencem a csalamádé.
Kis húgom a csacska Borka,
Kell neki a diótorta.
Peti meg a sógorom,
Ábrándozik jó boron.
Ferenc komám csalafinta,
Amit kedvel, palacsinta.
A szomszédom Pistike,
Neki sül a friss pite.
Marcsa néném termetes,
Vacsorája bableves.”

9	
Rajzold le a családfádat a füzetedbe!
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Együtt élünk
1	
Játsszunk most együtt „Ez elment vadászni...” játékot!
2	
Hallgasd meg a történetet! Hárman a szekrény tetején – G. Szabó Judit
nyomán

1. Akié a konyha, az segít vásárolni.
2. Akié a konyha, az se dobál mindent szanaszét a szobákban.
És letörli a lábait, ha egy nap harmincszor jön be, akkor is.
3. Kimossa a kádat, elzárja a vizet, felveszi a földről a szivacsot,
visszacsavarja a fogkrém kupakját.
4. Akié a szoba, az se iszik három különböző pohárból tejet,
csak egyből, azt is elmosogatja.
5. Senki nem veszi kölcsön titokban a másik tollát, rajzlapját,
eldugott csokoládéját.
6. Senki nem árulkodik! Ha kiderül az esti bújócskázás,
egyik sem mondja, hogy a másik beszélte rá.
7. Mindenki emlékszik rá, miket művelt, és nem hagyja,
hogy a másik kapjon ki helyette.
8. Aki pedig ezt a vérszerződést nem tartja meg,
az szégyellheti magát, mégpedig:
Kovács Andrea Paula 6. b		

Kovács Éva Erzsébet 3. a

3	Milyen otthoni feladatokról volt szó a „szerződésben”?

Mit jelenthet itt a „szerződés”?
Miért határozták el a testvérek, hogy kitakarítják a lakást?
Milyen feladatokat végeztek el? Miért nem sikerült a takarítás?
Hogyan érezték magukat, amikor megérkezett az anyuka?
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4	Nálatok otthon kinek milyen feladatai vannak a családban? Mi a te feladatod?
Szerinted a gyerekeknek is segíteniük kell otthon?

5	
Nézd meg a képeket! Mit gondolsz ezekről a családokról?

1

2

6	
Válaszolj a kérdésekre a füzetedben!
A ti családotokban:
Ki szokott főzni?
Ki teríti meg az asztalt?
Ki kel fel legkorábban?
Ki fekszik le legkésőbb?
Mit szoktatok enni vasárnap
ebédre?
Hol szoktál játszani egyedül
vagy testvéreiddel?

 i szokott mesét olvasni neked?
K
Mikor szoktatok együtt sétálni,
kirándulni?
Ki kísér el az iskolába?
Eljönnek-e hozzátok a barátaid?
Milyen műsort néztek együtt
a tévében?
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Nálunk, nálatok
1	
Játsszunk most együtt „Cseréljenek helyet azok, akik... !” játékot!

Melyik körben mozogtatok a legtöbben? Melyikben a legkevesebben?

2	
Csoportban beszélgessetek az előző fejezet 6. feladatának kérdéseiről!
	Milyen hasonlóságokat és különbségeket találtatok?
Mi a legérdekesebb számodra a másik család életében?
Mi minden hétvégén
meglátogatjuk
a nagymamámat.

Mi általában a kertben
dolgozunk, és gyakran
kirándulunk.

3	
Hallgasd meg a verset! Siv Widerberg: Mónáéknál
Mónáéknál
úgy beszélnek a gyerekkel,
mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?” kérdik
– Móna papája meg a mamája –
„Mit gondolsz?
Szerinted hogy lenne jobb?
Szerinted hogy kéne csinálni?”
Aztán:

„Értem.
Azt mondod?
Lássuk csak.
Tényleg, tökéletesen igazad van!”
Vagy:
„Nem, azt hiszem,
ebben tévedsz...”
Szeretném, ha a Mónáéknál –
nálunk lenne.

4	Mi mutatja, hogy Mónával úgy

beszélnek a szülei, mintha már
nagy volna? Vajon miért szeretné
a versmondó, ha náluk is így lenne?

5	Szerinted jobb-e, ha így beszélnek

egymással az emberek?
Szerinted másképpen beszélnek
a felnőttek egymással, mint amikor
egy gyerekkel beszélnek?
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6	
Hallgasd meg a történetet! G. Szabó Judit: Megérjük a pénzünket! –
részlet

„Éva reggel korábban ébredt, mint
a verebek. Percenként megnézte
az órát. Szinte remegett az izgalomtól.
Megfogtam a kezét, vittük a táskát,
mentünk iskolába. [...]
Éva lélekszakadva rohant az
osztályba, aztán boldogan felsikított.
Bementem utána. Olyan megható
a kis másodikosok között lenni [...]
Nehezen hiszem el, hogy valaha én is
ilyen voltam.
Olyan volt az osztály, mint egy
hatalmas bababolt. Ilyent még nem
láttam. Jó ötlet! Körém sereglettek
a gyerekek, kiabálva, izgatottan
mutogatták a babáikat.
Gyöngyiét Londonból hozta a papája, Anettáé akkora, hogy nyugodtan
kistestvérének mondhatná, Beáé beszélni tud. Ildiéhez külön lakkbőrönd
tartozik, benne pirinyó fogasokon rengeteg gyönyörű babaruha!
Éva elcsöndesedve támaszkodott a padnak. [...]
– Mind szebb, mint az enyém – Éva sápadtan törleszkedett hozzám.
– De én azért Félfülűt szeretem!”

7	Vajon miért akart a tanító néni babaszépségversenyt rendezni?

Miért örült Éva a versenynek? Miben különbözött az ő játéka a többiekétől?
Mi lehetett ennek az oka?
Mit tudtál meg Gyöngyi játékáról? Szereti Gyöngyi a babáját?
Vajon miért nem engedi játszani Gyöngyit az anyukája a babával?

8	
Te milyen családi szokásokat tartasz jónak?
	Képzeld el, milyen lesz a családod, ha már felnőtt leszel!
Milyen szokásaitok lesznek?

9	
Rajzold le a füzetedbe a leendő családodat!
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Mások ünnepe
1	
Nézd meg a képeket! Melyik családi ünnep jut eszedbe? Miért?

1

2

3

2	
Hallgasd meg a történetet! Madarak, vadak, rokonok – Gerald Durrell
nyomán

3	Mikor van a születésnapod? Kik köszöntenek téged a születésnapodon?

Hogyan? Hasonlóan köszöntitek-e szüleidet, testvéreidet, rokonaidat?
Szoktál-e kérni valamit születésnapodra, vagy jobban szereted a meglepetést?
Melyik volt a legemlékezetesebb születésnapod? Miért?
Szerinted mi a legértékesebb ajándék?

4	
Találj ki különleges születésnapi meglepetést valakinek!
Rajzolj vagy írj róla füzetedbe!
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5	
Hallgasd meg a verset! Gryllus Vilmos: Karácsonyi angyalok
„Karácsonynak délutánján sötét még a nagyszoba.
Kukucskálni sem lehet, mert zárva van az ajtaja.
Csengőszóra kinyílik majd, s a sok gyertya felragyog...
Olyan jó, hogy meggyújtjátok, karácsonyi angyalok!
Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, hogy pásztorok,
a fa alatt mindenféle titokzatos dobozok...
Bárcsak végre megnézhetném, Karácsonyra mit kapok!
Olyan jó, hogy elhozzátok, karácsonyi angyalok!”

6	Ti is így ünneplitek a karácsonyt? Hogyan készülődtök a karácsony előtti

napokban? Kikkel vagytok együtt karácsonykor? Érkeznek hozzátok vendégek,
vagy ti látogatjátok meg szeretteiteket?
Milyen a karácsonyfátok, ha van? Mikor látod meg először?
Kik szoktak nálatok ajándékot kapni? Milyenek az ajándékok?
Mit szoktatok enni karácsonykor? Melyik a kedvenc ételed ezek közül?
Szerinted melyek a legszebb, legjobb pillanatok karácsonykor?
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