Kedves gyerekek!
Immár a negyedik tanévünket kezdjük el közösen az erkölcstanórák keretében. Sok
tapasztalattal gazdagodtatok az elmúlt években önmagatok, társaitok, közvetlen
és tágabb közösségeitek és környezetetek megismerése során. Különböző feladattípusok segítségével kipróbálhattátok, hogyan tudtok véleményt alkotni egy-egy
kérdéssel kapcsolatban. Lehetőségetek volt felfedezni, hogy különféle dilemmák
megbeszélésekor milyen hasonlóságok és különbözőségek mutatkozhatnak saját
és társaitok véleménye között.
Mindeközben alakult erkölcsi ítélőképességetek, fejlődött bennetek a jó és a rossz
megkülönböztetésének képessége. Több szemszögből is megvizsgáltatok, végiggondoltatok eseményeket. Gyakoroltátok a helyes kifejezési módokat, kommunikációs technikákat, és alakult vitakultúrátok is.
Ezen a megkezdett úton haladunk tovább ebben a tanévben is. A második osztályból már ismerős témakörök – Én és tágabb közösségeim, Én és a környezetem
valamint az Én és a mindenség – köszönnek vissza. Reméljük, az ismerős nagy
témakörökön belül új érdekességeket fedeztek majd fel.
A korábbi feladattípusok mellett idén találkozhattok a Tudod-e? címet viselő, új ismereteket, érdekességeket bemutató szövegekkel is. Több teret kapnak a ti ötleteitek, fantáziátok, szereplőket találhattok ki, helyzeteket játszhattok el. Emellett
sok helyen javasoljuk, hogy véleményeteket írjátok le fogalmazások, rövid szövegek formájában a füzetetekbe is. Számotokra is érdekes lehet később újraolvasni
gondolataitokat egy-egy figyelemfelkeltő vagy vitás kérdéssel kapcsolatban.
Érezzétek jól magatokat az erkölcstanórákon! Éljétek át közösségeitekben az egymásra figyelés, az együttműködés, a közös játék és a cselekvő szeretet örömét!
Izgalmas és tartalmas beszélgetéseket kívánva szeretettel üdvözlünk benneteket!
A tankönyv szerzői
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Jelmagyarázat
Játsszunk most együtt!

Beszélgessünk!

Hallgasd meg!

Nézd meg!

Olvasd el!

Írd le a füzetedbe!

Alkoss!

Készítsetek projektfeladatot!
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I. fejezet

Közös életünk
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Újra együtt
1	
Játsszuk most együtt a Bumm című
játékot! Milyen köszöntési módokat
használtatok a játék során?

2	
OLVASD EL!
Amikor megszülettél még sok segítségre volt szükséged. Különféle módon
jelezted a környezetednek, hogy éppen mikor, mit szeretnél. Amikor
nagyobbacska lettél, megtanultál járni, beszélni, és már nem csak a szüleid
és testvéreid vettek körül. Óvodásként sokat játszottál társaiddal, majd az
iskolában egyre önállóbban oldottad meg a feladatokat. Az iskola első három
éve alatt sokat változtál külső megjelenésedben és tudásban egyaránt.
Társaid és környezeted visszajelzéseiből egyre jobban felismered, hogy egy
adott helyzetben jó vagy rossz döntést hozol-e. Emellett baráti kapcsolataid is
folyamatosan alakulnak, változnak, fejlődnek. Osztálytársaidat egyre jobban
megismered, észreveszed az emberek közti hasonlóságokat és különbségeket.
A együtt megélt élmények pedig gazdagítják az osztályközösség életét.

3

Miben lettél önállóbb azóta, hogy iskolás vagy? Miben változtál és fejlődtél?
Milyen céljaid vannak a jövőddel kapcsolatban?

4	
Hallgasd meg Benedek Elek Az égig érő fa című meséjét!
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5

Kik a mese szereplői? Mi történik velük a mesében?
Melyik szereplő bőrébe bújnál szívesen? Miért?
Milyen megpróbáltatásokon kell keresztülmenned?
Sikerül-e elérni célodat?
Milyen érzelmeket éltél át a játék közben?

6	
Nézd meg a képeket! Melyik fát választanád? Miért?

1

7

2

3

Meséld el, milyen tulajdonságai vannak a te fádnak! Hol él? Milyen a környezete?

Milyen magas? Milyenek a színei? Milyen terebélyes? Laknak-e állatok a törzsében,
a koronájában vagy a gyökerei között?

8	
Varázsoljátok erdővé a tantermet! Álljatok fel, helyezkedjetek el szabadon,
és vegyétek fel azt a helyzetet, ahogy faként elképzelitek magatokat!

9	
Olvasd el a következő állításokat! Beszéljétek meg párban, melyiket
tartjátok helyesnek, melyikkel nem értetek egyet!
A vitatott gondolatokról írjatok véleményt a füzetbe!

zz Fontos a napirendem megtervezése.
zz A házi feladataimat mindig kötetlen sorrendben oldom meg.
zz Tanulás előtt szeretek pihenni vagy friss levegőn sétálni.
zz Önállóan tanulok délután. Este a vacsoránál elmesélem a szüleimnek,
hogyan sikerült felkészülnöm másnapra.
zz Akkor is képes vagyok jól dolgozni, ha körülöttem nincs tökéletes rend.
zz Szerintem a kíváncsiság nem feltétele a jó tanulásnak.
zz A sport sokat segít abban, hogy eredményes legyek.
zz Órákon elég, ha a tanárra figyelek.
zz Jónak tartom a „magolást”.
zz A délutáni tanulásnál fontos, hogy anya segítsen, irányítson.
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10	
Nézd meg a képeket! Hogyan folytatnád a történetet?
Hazafelé az egyik gyerek
csábítja a többieket, hogy inkább
menjenek focizni a rétre. Néhány
gyereknél sikerül a rábeszélés,
a többiek a házira meg a szülői
elvárásra hivatkozva elindulnak
haza.

Tanórán körben ülve
beszélgetnek a gyerekek
a tanulásról

1

A gyerekek azt mondják otthon,
hogy a lecke rendben van.

2

Másnap lapítás a suliban, felsülnek
órán, a többiek jelentkeznek.

3

4

11	
Mindenki rajzoljon egy falevelet! Írjátok rá a neveteket, majd tegyétek

a rajzokat egy dobozba!
Adjátok körbe a dobozt, és húzzatok ki belőle egy-egy levelet! A kihúzott
levélre írjátok rá a levél tulajdonosának egy-két jellemző, nektek tetsző
tulajdonságát! Ezt többször megismételhetitek.
Az alkotásokat felragaszthatjátok egy osztályfára.

12	
Rajzold le a füzetedbe, milyen fa lettél a 8. feladatban! Írd rá a leveleire,

lombjára kedvenc tevékenységeidet, ezévi céljaidat, terveidet, vágyaidat!

13	
Projektmunka – Programnaptár és szabályok

Készítsétek el az osztály éves programnaptárát!
Erkölcstanórán szerzett tapasztalataitok alapján fogalmazzátok meg
és rögzítsétek kreatív alkotás formájában az éves együttműködéshez
szükséges szabályokat!
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Család
1	
Játsszunk együtt Családi perpatvar című játékot!
2	
Nézd meg a képet! Hallgasd meg a verset!
Fecske Csaba: A mi családunk – részlet

Anya
Anya ügyes, anya szép,
haja szőke, szeme kék.
Két karja ha átölel,
nem cserélek senkivel.
Apa
Apa erős, okos, bátor,
olyan, mint egy terminátor,
minket minden bajtól megvéd,
földhöz teremti a medvét.

3	
Kiket látsz a fenti képen? Milyen kapcsolatban lehetnek egymással?

Válassz két-két embert a képről! Képzeld el, milyen lehet a kapcsolatuk!
Meséld el a társaidnak!

4	
Hallgasd meg A só című magyar népmesét!

5

Milyen családi kapcsolat van a mese szereplői között?

Mit érezhettek a királylányok, amikor édesapjuk kérdését meghallgatták?
Mi okozta a konfliktust?
Mi a véleményed a király viselkedéséről? Bölcs embernek tartod-e? Miért?
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6

Mit jelent a szeretet a családtagok között?

Van olyan ember, aki nem tud szeretni? Mi lehet az oka?
Te kiket szeretsz? Kiről hiszed, hogy szeret téged?
A szeretet és a törődés között van különbség?
Hogyan tudod kimutatni a szeretetedet?
Fontos, hogy szeressük egymást?
Milyen érzelmeket élünk még át a családunkban?

7	
Olvasd el Gáti István Hol nem volt című versét!
Járt nagyapa szürke nagykabátban
Ifjúkorából végül mi maradt?
Ronda lett a körút. Nagypapátlan.
Arca helyén üres a kirakat.
Mit fütyülne vajon? Félek, ha most
Erre járna újra megszokásból,
Nem ismerné fel a négyes-hatost,
S pörköltet kérne a McDonald's-ból.
Jó volna, ha élne nagypapácska!
Bámulná őt a sarki Humanic.
Hintázna a tömött aktatáska,
Hozná a Bocit s a friss Gyulait.
Árnyát őrzik a házak falai,
Kezemet fogva lépked a magány.
Nincs is körút, mert eltűnt valaki:
Az én öreg, hol nem volt nagyapám.

8

Milyen a vers hangulata?

Kiről szól a vers? Mi történhetett vele?
Hogyan emlékszik a versbéli gyermek a nagypapájára?
Milyen érzelmeket él át, miközben a nagyszülőjére gondol?

9	
Bizonyára a te családodban is van, aki már nem lehet veled. Ha rá gondolsz,
sok minden eszedbe juthat róla. Olvasd el a következő megkezdett
mondatokat, és saját érzelmeid szerint fejezd be őket magadban! Ha van
kedved, írd le ezeket a gondolatokat a füzetbe!

zz Amikor még velünk volt, …
zz Úgy érzem, …
zz Mindig …					
zz Fontosnak tartom, hogy …
zz Szeretném, ha …
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10	
Válaszolj írásban a következő kérdésekre! Ha szükséges, kérd szüleid
segítségét a válaszadásnál!

zz Mennyire fontos számodra, hogy ismerd a családod múltját?
zz Milyen családi hagyományokat őriztek? Miért van rájuk szükség?
zz Hány testvére volt a nagyszüleidnek?
zz Hol éltek ők? Falun vagy városban?
zz Mivel foglalkoztak a nagyszüleid?
zz Milyen nemzetiséghez tartoztak a dédszüleid?
zz Az ország mely helyein fordultak meg a családod tagjai? Gyűjtsd össze!

11	
Nézd meg a képeket, amelyek családi találkozókon készültek!

12

1

2

3

4

Milyen alkalomból találkozhattak a képeken látható emberek?

A te családodban volt már hasonló összejövetel?
Milyen alkalomból szerveztetek találkozót? Mit csináltatok együtt?
Hogyan érezted magad? Meséld el társaidnak!

13	
Rajzold le személyes élményedet a családi találkozóról! Ha még nem vettél
részt ilyen eseményen, képzeld el, milyen lehetne!
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Anyanyelvünk
1	
Játsszunk a magyar nyelv szavaival! Párosítsátok a rímelő szavakat!
Ismerősek-e valahonnan?

szakács

ács
írt

pék

lapot
Dömötör

hatökör

rég

bírt

ivott

2	
Olvasd el a következő sorokat! Melyek a leggyakoribb hangok az egyes
mondatokban?
Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek ugyanazzal a hanggal kezdődnek!
Tudnátok-e mondatot írni a felhasználásukkal?

„Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz”
Radnóti Miklós
Ádám bátyám pávát látván száját
tátván pávává vált.
Gyere Gyuri Győrbe,
győri gyufagyárba!

3	
Mi jut eszetekbe az alábbi szövegekről? Mindenkinek ugyanaz jut eszébe?
Vajon miért ismertek sokak számára ezek a mondatok?

„Légy híve, oh, magyar”
Hol volt, hol nem volt …
„Körben az angyalok ülnek”

4

Isten engem úgy segéljen!
„Én vagyok a híres egyfejű”
Érik a szőlő, hajlik a vessző

Mit nevezünk anyanyelvnek? Melyik nyelv a te anyanyelved?

Vajon miért az „anya” szót használjuk?
Hogyan köt össze téged anyanyelved azokkal, akik szintén beszélik azt?
Ismersz-e olyanokat, akiknek más nyelv az anyanyelve? Hogyan tudjátok megérteni
egymást?

12
Erkölcstan IV. osztály.indb 12
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5	
Olvasd el a következő szavakat, amelyek Magyarországon élő nemzetiségek
nyelvéből és magyar tájszólásokból származnak!
Hallottad-e már valamelyiket? Mit jelenthetnek?
Keresd meg minden szóhoz a hozzá tartozó rajzot!

csóró, bubál, tengeri, kolompér, kajál, spájz, susnya, hokedli, tik, tata

6	
Olvasd el a következő mondatokat, amelyeket gyerekek mondtak

az édesanyjuknak. Vajon értette-e az anyuka a gyerekeket? Ha nem,
miért nem? Te hogyan mondanád?
Milán: Anya, képzeld, LOL-oztam, mid-en ap-ztem Vel’kozzal,
de sajnos afk lettem a net miatt, és kibannoltak egy napra a játékból.
Ildi: Nem értem, tegnap posztoltam a fészre a szelfimet,
amit a spanommal csináltunk, és azóta senki nem lájkolta.
Gergő: Csá, mam, este megyünk a haverokkal moziba, vágod?
Asszem, későn jövök haza.

7	
Olvasd el az állításokat és döntsd el, egyetértesz-e velük! Gondolj ki
mindegyikhez egy érvet, amivel megindokolod véleményedet!
Válassz ki egy állítást! Ezután beszélgess egy olyan társaddal,
aki másképpen vélekedik róla! Hogyan zajlott a vitátok?

zz Csak a nyelv segítségével érthetjük meg egymást.
zz Akikkel egy nyelvet beszélünk, sok más közös dologról tudunk.
zz Akivel egy nyelvet beszélünk, mindig megértjük egymást.
zz A magyar nyelvet csak Magyarországon beszélik.
zz Magyarországon csak magyarul beszél mindenki.
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8	
TUDOD-E?
A magyar nép történelme során más népekkel került kapcsolatba, és ezeknek
a nyelveiből is sok szó került át a magyarba.
Az ősnyelv szavai például: apa, fiú, lélek, folyó, hal, méz, ház.
A honfoglalás előtt átvett ótörök szavak például: kicsi, alma, sárga, disznó.
A honfoglalás után átvett idegen eredetű szavak például
szláv nyelvekből: barát, vacsora, asztal, király,
német nyelvből: herceg, páncél, zsinór, kastély,
latin nyelvből: ceruza, iskola, tégla, rózsa, április,
román nyelvből: furulya, palacsinta, pohár,
angol nyelvből: futball, busz, klub, hobbi, keksz.
Azért, hogy a nyelvben ne legyen sok idegen származású, hangzású szó,
a beszélők sokszor alkotnak ezek helyett új magyar szavakat. A 18. század
végén, amikor már nagyon sok német és francia eredetű szót használtak
a mindennapi nyelvben, néhány művelt ember új szavakat talált ki, és
próbálta azokat elterjeszteni. Ezek közül ma is használatosak például:
füzet, kedvenc, szellem, alkalom, szorgalom, hálás, évszak, enyhe, szerény.

9	
Találjatok ki új szavakat a következő
idegen eredetű szavakra!
Ötleteiteket mutassátok be
a társaitoknak, és beszéljétek meg,
tetszenek-e nekik!
mobil, kamera, szoftver, csetel,
lájkol, televízió, nejlon, videó,
vitamin, pendrive, tablet

felnőtt ül egy csomó
technikai eszköz
között: telefonál
a mobilján, előtte
számítógép, mögötte
televízió

10	
Csoportokban gyűjtsetek össze a magyar nyelvből tíz olyan szót,

amelyet szépnek tartotok! Hasonlítsátok össze a listákat!
Készítsetek plakátot a szavakból, amelyet ábrákkal is díszíthettek!

11	
Idézz fel olyan szavakat, mondatokat, amelyeket a családon belül

gyakran használtok, és különleges jelentésük van, például beceneveket,
köszönéseket! Van-e valamelyik családtagodnak „szavajárása”?
Rajzold le a családodat, és írj a rajz köréje néhány gyakori kifejezést!
Mutasd meg otthon, és beszéljétek meg, miért ezeket választottad!

14
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Nyelvi sokszínűség
1	
Nézd meg a szavakat! A világ különböző nyelvein mondott köszönéseket

olvashatod. Ismered-e valamelyiket? Tudod-e, hogy melyik nyelv köszönése?

Hello

Hola

Salut

Ahoj

Terve

Konnichi wa

Privet

Salve

Salam

Bok

Zdravo

Saluton

Ciao

Jaszu

Tere

Namaste
Olá

Ni hao

2	
A tankönyv 71. oldalán találod a megoldásokat. Tanítód segítségével

keresd meg azokat az országokat a világtérképen, ahol beszélik ezeket
a nyelveket! Melyek szomszédosak Magyarországgal? Melyek találhatók
más földrészen? Van-e olyan nyelv, amelyet több országban is beszélnek?
Két nyelvhez nem találhatsz országot. Vajon miért?

3	
Nézd meg a képeket! Tudod-e, mit ábrázolnak?
kérem

1

köszönöm

sajnálom

2
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4	
TUDOD-E?
A Földön körülbelül hétezer nyelv van. A nyelvek folyamatosan változnak,
átalakulnak. Egy nyelven belül is lehetnek változatok, például NagyBritanniában nem mindenhol ugyanúgy beszélik az angolt.
A nyelveket nyelvcsaládokba soroljuk. Az egy
családba tartozó nyelveket „rokon” nyelveknek
nevezzük, bizonyos hasonlóságok alapján. A
magyar például a finnugor nyelvek közé tartozik.
A beszéd képessége körülbelül 100 000 éve jelent
az emberekben. Minden megszülető gyermek
képes néhány év alatt elsajátítani azt a nyelvet,
amelyet maga körül hall. A kicsiket nem kell
tanítani, rejtélyes módon egyedül is megtanulják
anyanyelvük minden fontos elemét.
Minden országnak van egy vagy több hivatalos
nyelve. Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Ezek a következők:
angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel,
lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd,
szlovák, szlovén.

5	
Szalay Lenke Csaó Adriana című ifjúsági regényében egy magyar kislány
a nyári vakáción összebarátkozik Adrianával, aki Olaszországban él. Az itt
olvasható részlet a megismerkedésükről szól.
Figyeld meg, hogyan beszél Adriana! A szövegből kiderül, miért.

A házban senki sem moccan. De egy kockás takaróval borított nyugágy
irányából váratlanul megszólal valaki:
– Dzsere te lány! Ti prego... kérem téged, te dzsere be!
Andrea nem mozdul. Feje búbjáról, homlokán keresztül legördül egy vízcsepp.
Az arcát csiklandozza, de nem nyúl oda. Némán bámul a kockás takaró felé.
– Te nem ertel amit en mondok? – szólal meg ismét az előbbi hang. – Nekem
kell sok feküdés. Mio cure... enyim szív kicsi beteg. Nem nagyzson, már csak
kicsi. Es orvos mond, vigyázol, akkor kicsi senem lesz beteg. [...]
Andrea végre engedelmeskedik. A nedves kilincs lenyomódik a tenyere alatt,
a kapu nyikorogva tárul. Vontatott léptei meggyorsulnak.
– Szia – mondja bizonytalanul, amikor a lányhoz ér. – Itt vagyok, mit izgulsz?
– És csak azután kérdezi bamba csodálkozással: – De hát honnan tudsz te
magyarul? Mi vagy te tulajdonképpen, olasz vagy magyar?
– Io sono... fél magyzsar en vagyok – válaszolja a nyugágyból a lány. – Papa
italiano, mamina magyzsar. Ez miatt beszélem kicsi magyzsar. [...] Iskolaban
mindig italiano, csaladba mindig, fuori, vagyis utcán mindig italiano beszélsz.
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6

Mi történik, ha egy családban a szülőknek más az anyanyelve? Milyen nyelven fog
beszélni a gyermek? Ismersz-e ilyen családot?
Milyen nyelveken beszélnek a te családtagjaid? Hol tanulták meg a nyelvet?
Tanulsz-e már idegen nyelvet? Milyennek találod?
Miért lehet hasznos a nyelvtudás egy gyereknek vagy egy felnőttnek?
Kerültél-e már olyan helyzetbe, amikor nem értettél meg másokat, vagy téged
nem értettek meg? Milyen érzés volt? Mit tudtál tenni?

7	
Olvasd el az állításokat és döntsd el, egyetértesz-e velük! Gondolj ki
mindegyikhez egy érvet, amivel megindokolod véleményedet! Utána
vitassátok meg csoportokban őket!

zz Jobb lenne, ha egy nyelv lenne az egész világon, mindenki megértené
egymást.
Könnyebb
annak, aki több nyelvű családból származik, mert több dolgot
zz
ismer meg a világból.
zz Nehéz lehet azoknak, akiknek más az anyanyelve, mint annak az országnak
a hivatalos nyelve, ahol él.
Fontos
dolog nyelveket tanulni.
zz
zz A nyelvtanuláshoz sok szorgalom kell.

8	
Milyen ételeket látsz? Párosítsd a szavakat a képekkel!

Vajon miért nincs magyar megfelelője ezeknek a szavaknak?

9	
Ha nem magyar anyanyelvű társaddal beszélgetsz egy idegen nyelven, az

alábbi szavak lefordítása nehéz lehet számodra. Ám ha még le is fordítod,
valószínűleg nem fogja érteni a jelentését. Vajon miért?
Milyen információt kellene még adnod, hogy megértse őket?
ballagás, kifli, aludttej, névnap, locsolkodás, hurka, lángos, must, ugróiskola,
Mazsola, ötös

10	
Képzeld el azt, hogy egy ideig más országban élsz a családoddal!

Milyen érdekes események történhetnek? Milyen nehézségeket kell
megoldanod? Írj naplórészleteket az utazás előtt, a megérkezés napjaiban,
majd egy hét és egy hónap elteltével!
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