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Kedves gyerekek!
Immár a negyedik tanévünket kezdjük el közösen az etikaórák 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 etikaórákon! 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

2

Játsszuk most együtt a Bumm című
játékot! Milyen köszöntési módokat
használtatok a játék során?

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

4

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

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

6

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?

Nézd meg a képeket! Melyik fát választanád? Miért?

1

7

8
9

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?

Varázsoljátok erdővé a tantermet! Álljatok fel, helyezkedjetek el szabadon,
és vegyétek fel azt a helyzetet, ahogy faként elképzelitek magatokat!
Olvasd el a következő állításokat! Beszéljétek meg párban, melyiket
tartjátok helyesnek, melyikkel nem értetek egyet!
A vitatott gondolatokról írjatok véleményt a füzetbe!











Fontos a napirendem megtervezése.
A házi feladataimat mindig kötetlen sorrendben oldom meg.
Tanulás előtt szeretek pihenni vagy friss levegőn sétálni.
Önállóan tanulok délután. Este a vacsoránál elmesélem a szüleimnek,
hogyan sikerült felkészülnöm másnapra.
Akkor is képes vagyok jól dolgozni, ha körülöttem nincs tökéletes rend.
Szerintem a kíváncsiság nem feltétele a jó tanulásnak.
A sport sokat segít abban, hogy eredményes legyek.
Órákon elég, ha a tanárra figyelek.
Jónak tartom a „magolást”.
A délutáni tanulásnál fontos, hogy anya segítsen, irányítson.
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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

11

12
13

4

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.
Rajzold le a füzetedbe, milyen fa lettél a 8. feladatban! Írd rá a leveleire,
lombjára kedvenc tevékenységeidet, ezévi céljaidat, terveidet, vágyaidat!
Projektmunka – Programnaptár és szabályok
Készítsétek el az osztály éves programnaptárát!
Etikaórán szerzett tapasztalataitok alapján fogalmazzátok meg és
rögzítsétek kreatív alkotás formájában az éves együttműködéshez
szükséges szabályokat!
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Család
1
2

Játsszunk együtt Családi perpatvar című játékot!

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
4

5

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!
Hallgasd meg A só című magyar népmesét!

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?

9
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6

7

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?

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

9

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?

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!






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








11

12

13

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

Nézd meg a képeket, amelyek családi találkozókon készültek!

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!

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
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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?






Csak a nyelv segítségével érthetjük meg egymást.
Akikkel egy nyelvet beszélünk, sok más közös dologról tudunk.
Akivel egy nyelvet beszélünk, mindig megértjük egymást.
A magyar nyelvet csak Magyarországon beszélik.
Magyarországon csak magyarul beszél mindenki.

13
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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

10
11

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

Csoportokban gyűjtsetek össze a magyar nyelvből tíz olyan szót,
amelyet szépnek tartotok! Hasonlítsátok össze a listákat!
Készítsetek plakátot a szavakból, amelyet ábrákkal is díszíthettek!
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!
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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

2

3

Ni hao

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?
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

7

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?

Olvasd el az állításokat és döntsd el, egyetértesz-e velük! Gondolj ki
mindegyikhez egy érvet, amivel megindokolod véleményedet! Utána
vitassátok meg csoportokban őket!
 Jobb lenne, ha egy nyelv lenne az egész világon, mindenki megértené
egymást.
 Könnyebb annak, aki több nyelvű családból származik, mert több dolgot
ismer meg a világból.
 Nehéz lehet azoknak, akiknek más az anyanyelve, mint annak az országnak
a hivatalos nyelve, ahol él.
 Fontos dolog nyelveket tanulni.
 A nyelvtanuláshoz sok szorgalom kell.

8

9

Milyen ételeket látsz? Párosítsd a szavakat a képekkel!
Vajon miért nincs magyar megfelelője ezeknek a szavaknak?

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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A nyelv ereje
1
2

Játsszunk most Amilyen az adjonisten játékot!

Olvasd el az alábbi helyzeteket! Válaszd ki a szavak közül, te melyikkel
jellemeznéd azt az embert, aki ezt teszi! Indokold választásodat!
Ha valaki nem megy bele olyan kalandba, amit veszélyesnek tart:
óvatos

megfontolt

gyáva

Ha valaki nem költi el a pénzét, hanem félrerakja:
elo��relátó

takarékos

zsugori

Ha valaki úgy gondolja magáról, hogy sok jó tulajdonsága van:
magabiztos

beképzelt

öntelt

Ha valaki megszegi az iskolai szabályokat:
fegyelmezetlen

rossz

vagány

Ha valaki nem tud vagy nem szeret a csoport középpontjában lenni:
szerény

félénk

visszahúzódó

béna

Ha valaki sokszor ad másoknak a sajátjából:
jószívű

lúzer

adakozó

rendes

Ha valaki visszabeszél a tanárának
tiszteletlen

3

vagány

szemtelen

bunkó

Milyen különbség van a szavak jelentésében?
Mit gondoltok, a szavak elismerő vagy elítélő véleményt tükröznek?
Mitől függhet, ki melyik szót használja ugyanarra a viselkedésre?
Melyek azok a szavak, amelyekkel rossz érzést okozhatunk a társunknak?
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4

Alakítsatok párokat! Válasszatok ki egy képet, és írjatok rövid párbeszédet
hozzá!

1

5

6

Játsszátok el egymásnak a jeleneteket! Találjátok ki, melyik képhez
tartozott a párbeszéd, kik lehettek a szereplők!
Hogy tetszett a beszélgetés? Volt-e a különbség az egy képhez tartozó
párbeszédek között? Ha igen, milyen?
Olvassátok fel a következő mondatokat! Próbáljátok minél többféle módon
előadni a beszélő szándéka szerint!
Cs�o, haver!

Ez gyönyörű, köszönöm

Megint a nagyihoz megyünk?
Nagyon örülök!

Mit ugrálsz, kisöreg?

Megjöttél?

Végre felhívtál!

De ügyes vagy!

7

2

Hát ez szuper!

Hogy lehetsz ilyen buta!

Mit keresel itt?

Te falusi vagy?

Mely mondatok hangzottak
 barátságosnak,
 kedvesnek,
 sértőnek,

 irigynek,
 fenyegetőnek,
 megalázónak?

Mitől függött ez? Hogyan érzheti magát az, aki ilyen mondatokat hall?
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8

Olvasd végig az állításokat, és gondold végig, igaznak tartod-e őket!









9
10

Zavar, ha mások csúnyán beszélnek körülöttem.
Észre sem veszem, ha csúnyán beszélek.
Félek, ha fenyegetően beszél velem valaki.
Ha szóban fenyeget valaki, még meg is üthet.
Nem olyan nagy baj, ha gúnyolunk valakit, ha ezt viccből tesszük.
Ritkán gondolok arra, hogyan érezheti magát az, akit bántanak.
Általában mindenkivel kedves vagyok.
Gyakran szólnak rám a felnőttek, hogy legyek udvariasabb.

Nézd meg a képet! Szerinted milyen
jelenséget ábrázol?
Vitassátok meg az alábbi állításokat!
 Ha interneten, telefonon keresztül
küldünk sértő üzenetet valakinek,
az ugyanolyan bántó, mint ha
személyesen tennénk.
 Könnyebb interneten sértegetni
valakit, mert nem látjuk az arcát.
 Az emberek csúnyábban beszélnek
az interneten, mint a valóságban.

11

Válassz ki egy problémafelvetést, és írd le róla a véleményedet
8-10 mondatban!
 Őszintének lenni és udvariasnak lenni is egyaránt fontos! Gondolj ki
olyan helyzeteket, amikor az őszinteség bántó vagy udvariatlan lehet!
Hogyan viselkednél, mit mondanál ilyen helyzetben?
 Előfordul olyan helyzet, amikor valaki csúfolja, gúnyolja egy társát,
és annyira feldühíti ezzel, hogy ő verekedni kezd. Ki a hibás ebben
az esetben? Kinek a vétsége nagyobb?
 Mit tehet az a gyermek, akit szóban bántanak mások? Hogyan védheti
meg magát? Adj tanácsot neki!

12

Készíts jókívánságkártyát! Válaszd ki egyik családtagodat vagy
ismerősödet, és gondold végig, minek örülne, mire lenne szüksége vagy
miben szerez neked ő örömet! Jókívánságodat szépen fogalmazd meg,
és díszítsd is a kártyát!
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Összetartozás
1

Ez a nagy fejezet a tágabb közösségekről szól és arról, ami összetarthatja
a közösségeiteket. Beszéljétek meg, az alábbiak közül melyik jelenség
milyen módon kötheti össze az embereket!
anyanyelv
alkalmazkodás
ﬁgyelem

2

idegen nyelv
tanulás
szeretet

megegyezés

szabály

hagyomány
tisztelet
udvariasság

ünnep
tervek
segítség

megértés

Ezen az órán együtt fogtok dolgozni, és a munkátok eredménye egy közös
történet lesz egy gyermekről és a közösségeiről. Róla más leckében
is szó lesz majd. Figyelmesen olvassátok el a feladatokat!
 Közösen találjátok ki a főszereplő iskolás gyerek nevét, és hogy hány éves!
 Alkossatok 3-5 fős csoportokat! Minden csoport válasszon és oldjon meg
egyet a betűkkel jelölt feladatokból!
Mutassátok
be a megoldásaitokat egymásnak!

A. Képzeljétek el a főszereplőt! Ki ő, hogy néz ki, mi érdekli őt,
milyen tanuló, miért szeretik mások és esetleg milyen rossz
tulajdonságai vannak? Készíthettek róla rajzot is.
B. Képzeljétek el a főszereplő két legjobb barátját, egy fiút
és egy lányt! Milyen tulajdonságaik vannak? Hogyan lettek
a főszereplő barátai? Mi teszi erőssé a barátságukat?
C. Találjátok ki, milyen a főszereplő családja! Például hány
testvére van, hol laknak a nagyszülei, milyenek a szülei, honnan
származnak? Gondoljatok ki néhány családi szokásukat is!
D. Jellemezétek, milyen a főszereplő iskolája és az osztálya!
Kicsi vagy nagy iskola, ki a kedvenc tanító, hány tagja van
az osztálynak? Milyen az osztályközösség?
E. Gondoljátok ki, hol lakik a főszereplő és a családja! Falun,
városban? Kertes házban, emeletes házban? Milyen a környékük?
Milyen értékei vannak, és mi az, ami nem szép?
F. Találjátok ki, kikkel áll kapcsolatban a főszereplő az interneten
keresztül! Hogyan ismerkedett meg velük, hogyan tartják
a kapcsolatot?
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3

Miután kitaláltátok főszereplőnk világát, gondoljátok tovább, mi minden
történhet vele! Minden csoport ugyanolyan betűjelű feladatot végezzen el,
mint az előbb!
Alkotásaitokat, ötleteiteket mutassátok be egymásnak!
A. Állítsátok össze a főszereplő egy heti feladatait, programjait!
Jegyezzétek le egy általatok rajzolt naptárba!
B. Gondoljatok ki két problémát, amellyel kapcsolatban a kitalált
barátok tanácsot szeretnének kérni a főszereplőtől!
C. Találjátok ki, hogyan tartana meg a család egy ünnepet!
Kiket hívnának meg, hogyan szerveznék meg?
D. Képzeljétek el, hogy az osztályban hosszabb időre
megbetegszik valaki! Az osztálytársak beszéljék meg, miben
kellene segíteni, és tervezzék meg, hogyan tudnák ezt megtenni!
E. A környéken lévő játszótér nagyon szemetes, elhanyagolt.
A lakók beszéljék meg, mit tudnának tenni azért, hogy ne legyen
ilyen! Írjanak ezzel kapcsolatban tájékoztató plakátot!
F. A főszereplőnek születésnapja lesz. Tervezzetek valamilyen
ajándékot, meglepetést, amelyet az interneten keresztül
juttattok el neki!

4

Most a 3. feladatban kigondolt helyzetek alapján játsszatok el
beszélgetéseket! Az egyes helyzetekhez abból a csoportból válasszatok
szereplőket, akik a 3. és 4. feladatban az ugyanolyan betűjelű feladatot
oldották meg! Például az első helyzetet az A és a C feladattal dolgozó
csoport 1-2 tagja játssza el!
A, B: A barátok mondják el egymásnak a problémájukat, majd próbáljanak
meg tanácsot adni!
A, C: A családtagok beszéljék meg, hogyan készülnének az ünnepre,
kinek mi lesz a feladata!
B, D: Játsszátok el, hogy az osztályból valaki felhívja a beteg társát
és megbeszéli vele az osztály felajánlásait!
E, C: A környék lakói keressék fel a családot, és mondják el terveiket
és érveiket a játszótérrel kapcsolatban!
A, F: Játsszátok el, hogy a főszereplő személyesen találkozik ismerősével
és megköszöni az ajándékot!
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Nemzet, állam
1

Játsszunk most együtt Király, király, adj katonát! című játékot!

2

Milyen magyar nemzeti jelképet ismersz fel a következő alkotásokon?

1

3

2

3

Olvasd el Jókai Mór két idézetét! Beszélgessetek róla, mire gondolhatott
az író, amikor lejegyezte ezeket a sorokat!
„A nép sokféle nyelven beszél,
de egyforma szívvel szeret.”
„Mindenfelé keressük a Magyar nemzetet,
kinn Ázsiában, fenn a Jeges-tengernél,
hátul az őshistóriában,
magasan a fényes rangúaknál,
csak ott nem keressük, ahol van:
körülöttünk és a mai napon.”

4
5

Mi jut eszedbe először, amikor a szülőföldedre gondolsz? Rajzold le
a füzetedbe!
TUDOD-E?
Nemzeti zászlónk hosszú fejlődés során alakult ki. A magyarok – a krónikák
tanúbizonysága szerint – fekete turulmadárral díszített vörös zászlók alatt
harcoltak. E hadĳelvényeket később felváltották a szentek képeivel kivarrott
zászlók. Később a vörös-ezüst sávos zászló vált általánossá. Bár a 15.
századtól egyre gyakoribb a vörös-ezüst-zöld sodrás az oklevelek pecsétjeinek
selyemzsinórzatán, olykor a hadizászlókon, valójában csak 19. század elején
jelent meg a ma is használatos sorrendben. 1848-tól vált hivatalossá a „pirosfehér-zöld" színek használata.
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6

Nemzeti jelképeink közé tartoznak koronázási jelvényeink, a korona, a jogar,
az országalma, a koronázási palást, a koronázási kard. Ezek a jelképek
Szent István nevéhez kapcsolódnak. Hallgasd meg a Lengyel Dénes által
gyűjtött, a magyar koronáról szóló mondát!
Nagyon bölcsen, igen jól tudta István király,
hogy népét a pusztulástól csak úgy őrizheti
meg, ha a nyugati szokásokat és a keresztény
vallást az országban meggyökerezteti. Ezért nagy
buzgalommal folytatta atyja, Géza fejedelem
munkáját, és mint jó pásztor, erős kézzel térítette
népét a helyes útra. Amikor a nyugati országok papjai
és szerzetesei meghallották, hogy István király az
egész népet megtéríti, nagyon megörültek.

7

8

9

10

Miért kért koronát István király a pápától? Milyen látomása volt II. Szilveszter
pápának? Milyen koronát kaptunk a Szentatyától?

Játsszátok el a mondát a szerepek szerint!
Képzeld magad Szent István idejébe, amikor részt vehettél a koronázáson!
Meséld el, mit láttál, hogy érezted magad! Milyen volt megpillantani
a koronát? Mit éreztél?
Nézd meg a koronáról készült képet!
Milyen részekből áll?
Milyen díszítőelemeket látsz rajta?
Melyik része tetszik a legjobban?
Miért?
Tudod-e, most hol őrzik a magyar
koronát? Láttad-e már?

Milyen történelmi eseményekre és személyekre emlékszel eddigi olvasmányaidból?
Mennyire foglalkoztat téged a történelem?
Fontosnak tartod, hogy ismerd népünk történelmi eseményeit? Miért?
Mire vagy kíváncsi a magyar történelemből?
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11

Olvasd el a következő szövegeket!
Enikő: Nagy kézilabda-szurkoló vagyok a
családommal együtt. Ha tehetjük, mindig
elmegyünk oda, ahol a Veszprém csapata játszik.
A kedvencem Nagy Laci. Ha a válogatottban
játszik, akkor a mez színe hasonlít a magyar
zászló színeihez, amit apukámmal mindig lelkesen
lobogtatunk. Egyszer már megnéztük őket külföldön
is. Amikor a meccs elején a Himnuszt énekeltük,
furcsa bizsergés járta át a szívemet. Jó volt ott
magyarnak lenni, mert mi nyertünk!
Andris: Amikor megkaptam az első bizonyítványomat,
nagy izgalommal vettem kezembe. Megakadt a
szemem a borító elején az ezüst színű rajzon. Meg is
kérdeztem anyukámtól, miért van rárajzolva ugyanaz
a jel a bizonyítványomra, mint amit az osztályban
a tábla felett látunk. Akkor tudtam meg, hogy az
a magyar címer, az egyik legfontosabb jelképünk.
Örülök neki, hogy magyar gyerek vagyok és nekem is
van saját magyar címerem.
Dominika: Már 8 éve lovagolok és izgatottan
vártam, hogy az idén én is részt vehessek a
Nemzeti Vágtán. Én még csak a Kishuszár Vágtára
nevezhettem és nagyon örültem, hogy megnyertem
a soproni futamot. Ez azt jelenti, hogy Budapesten
a Hősök terén én is megmutathatom majd,
milyen jó lovas vagyok. Büszkén fogom viselni
a huszárcsákómat, amit anyukámmal együtt
készítünk el és nemzeti színű kokárdát is tűzünk rá.

12

13

Milyen nemzeti jelképekről beszélnek a gyerekek? Miért fontosak számukra? Voltál már
hasonló helyzetben, amikor elgondolkodtál nemzeti jelképeinkről? Meséld el, mit éreztél!

Projektmunka – Nemzeti ünnepek
Nézzetek utána, milyen jelentős programok kapcsolódnak a nemzeti
ünnepeinkhez!
Csoportmunkában tervezzetek plakátot az egyik eseményhez!
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Közösségi ünnepek
1

Olvasd el Márai Sándor gondolatait!
Mitől „különbözés” az ünnep? Mitől lehet varázslatos, rendkívüli?

„Az ünnep különbözés.
Az ünnep mély varázsos rendhagyás.”

2

Olvasd el a verset! Melyik nemzeti ünnepünkről szól? Mit jelent a költő
számára ez az ünnep?
Reményik Sándor: Erdélyi március – részlet
Egy tizenötös szám. És március:
Az első tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerűn,
Ne féljetek, ne féljen senkise.
Ne féljetek: nem tüzesednek át
Halk hangolás után a vers-sorok,
Nem temetni és nem lázítani,
Csupán figyelmeztetni akarok.
Oly csendben nő a versem, mint a fű,
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán:
Nem szavalok, - szavaltunk eleget,
- Nagyon sokat - március idusán.
Volt egy tanítóm akkor, - igazi,
Nagy nevelő, - gyökérig leható.
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap,
Ha munkát s imát összefoglaló.

3

Milyen nemzeti ünnepeket ismertek? Mikor van az ünnepnapjuk?
Mire emlékeztetnek bennünket a nemzeti ünnepeink?
Kikkel ünnepelünk ilyenkor?
Hogyan tesszük mindezt?
Milyen érzések erősödnek bennünk ilyenkor?
Mit gondolsz arról, ahogy ti az iskolában ünnepeltek?
Változtatnál-e az iskolai ünneplések módján? Hogyan tennéd?
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4

Olvasd el a gyerekek gondolatait! Milyen érzelmeket fedezel fel a rajzokon?
Hogyan folytatnád őket? Válassz ki egyet, dolgozz a füzetedben!
Dani: Tavaly, amikor a 1848-as forradalmat
ünnepeltük, néhány gyerek eljátszott pár jelenetet.
Az tetszett legjobban, amikor a Petőfit játszó gyerek
olyan szépen elszavalta a Nemzeti dalt. Azt éreztem,
hogy …
Gréta: Én szeretem is a nemzeti ünnepeket, meg
nem is. Azért nem szeretem, mert ünneplőben kell
jönni az iskolába, és egyszer elfelejtettem elhozni,
és haza kellett mennem érte …
Bence: Én azt gondolom, hogy ez az egész nagyon
fontos. Ha egyszer miniszter leszek …

Ádám: A felnőttek fele nem tiszteli az ünnepeket.
Ha nagy leszek, a gyerekeimnek azt mondom,
hogy tiszteljék az ünnepeket, mert …

5

TUDOD-E?
Ha megnézzük a naptárt, láthatjuk, hogy a nemzeti és vallási ünnepeinken
kívül nagyon sok emléknap és világnap létezik. Ezeket nemzetközi szervezetek
hirdették meg valamilyen aktuális témához kapcsolódóan, amelyre fel
szeretnék hívni az emberek figyelmét. Ezek az emléknapok évenként
ismétlődnek, globálisak, azaz számos országra vagy az egész világra
kiterjedően ünnepelt napok.

6

Két, nemzetközi emléknapra felhívó szöveget olvashattok a következőkben!

Föld napja – április 22.

Túlhasználjuk a Földet. Változtassunk rajta! Sokat tehetsz te is! Kezdd a Föld napján!
Ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, közlekedj okosan, ne vásárolj csomagoltat,
válts környezetbarát szerekre, félkész, kész étel helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit!
Ajándék lesz ez a viselkedés a környezetnek, az egészségnek.
Heti egy napod legyen húsmentes! Ha csak félmillióan ezt tesszük, akkor egyetlen nap alatt
2 tonnával kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe. Tégy az éghajlatváltozás ellen minden héten!
Csatlakozz, és mi segítünk!
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Konyhakerti Világnap
A Konyhakerti Világnap célja,
hogy évente, augusztus utolsó
vasárnapján összehozzon
kis helyi közösségeket, ahol
a kerttulajdonosok együtt
örülnek a saját termesztésű,
egészséges zöldségeknek,
gyümölcsöknek.

7

8

Mindenki maga dönti el,
hogyan ünnepel: lehet ez közös
séta egymás kertjeiben, együtt
főzés közös alapanyagokból.
Aki inkább dolgozna
ünnepnapon is, program lehet
a közös gyomlálás vagy ültetés.

Budapesten Zuglóban, a ZUG
Közösségi Kert délután ünnepel,
ahol bárki megnézheti, hogyan
zajlik a kertészkedés egy
lakótelep közepén.
Boldog Konyhakerti
Világnapot mindenkinek!

Miért tartják fontosnak az emberek, hogy nemzetközi emléknapokat szervezzenek?
Mit csinálnak ezeken a napokon az emberek?
Te melyiket tartod nagyon fontosnak? Miért?
Iskolátokban melyik ünnepről szoktatok megemlékezni? Hogyan?

Csoportokban dolgozva keressétek ki a naptárból a következő dátumokhoz
kapcsolódó nemzetközi emléknapokat! Írjátok le ezeket a füzetbe!
Mit tudtok róluk?
március 8.

május 10.

június 1.

augusztus 1.

szeptember 12.

október 1.

november 17.

9
10

A 4. és 5. feladatban beszélgettetek az iskolai ünnepségekről. Írd le az ezzel
kapcsolatos véleményedet, érzéseidet egy rövid fogalmazásban!
Projektmunka – Emléknapok
Alkossatok négy csoportot csoportalkotó játék segítségével!
 Beszélgessetek a csoporton belül arról, milyen számotokra fontos dolog
lenne érdemes arra, hogy emléknapot hozzatok létre a tiszteletére!
Válasszátok
ki az esemény időpontját!

 Tervezzétek meg az emléknap eseményeit, programját úgy, hogy
figyelemfelkeltő legyen mások számára!
 Rajzoljátok meg az emblémáját!
 Készítsetek hozzá plakátot!
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Jeles napok
1

Játsszunk most együtt! Ismerjétek meg, majd szerepjátékban adjátok elő
a Pünkösdi királynéjárás című hagyományőrző játékot!
Bazsarózsa levele, ide vezet be vele.
Szabad-e pünkösdöt járni?
Elhozta az Isten
piros pünkösd napját,
mi is meghordozzuk
királyné asszonykát.

2

3

Nézd meg a képeket! Milyen eseményeket ismersz fel?

1

2

3

4

Tudod-e milyen jeles napokhoz kapcsolódnak a képek?
Miért ünnepelték meg ezeket az emberek?
Miért volt fontos számukra, hogy ilyen módon ünnepeljenek?
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4

Hallgasd meg a történetet!
Lars kalandja a sasmadárral – Knud Rassmussen nyomán
Amit elmesélek most nektek, az idők kezdetén történt. Lars, az eszkimó fiú
még nagyon kicsi volt, még soha nem indult egyedül vadászni. A szíve azt
súgta neki, itt az idő, hogy ő is csatlakozhasson a nagy vadászok sorába.
Ezért hát felöltötte ruháját, magához vette dárdáját és útnak indult.
Arcába fújt a jeges sarkvidéki szél, de ment rendületlenül. A következő széllel
hatalmas sas csapott le az égből, és mielőtt dárdájával felnyársalhatta volna,
a madár magával ragadta Larsot. Azt hitte, menten felfalja őt a hatalmas
szárnyas. Azonban nem így történt. Sokáig repültek, amikor a sasmadár
leszállt végre vele …

5

6
7
8

Mit köszönhettek Larsnak a többiek? Mit tanított meg nekik?
Szükség van-e manapság is az ünnepekre? Miért?
Milyen ünnepeket ismersz?
Milyen ünnepeket tartotok meg a családban? Miért?
Hogyan ünnepeltek? Mit csináltok ilyenkor másképp?
Melyik a legkedvesebb ünnepnapod? Miért?
Milyen ünneppel gazdagítanád a családi ünnepek sorát?
Milyen ötleteid lennének ennek megünneplésére?

Készíts gondolattérképet az ünnep, ünneplés szavakhoz! Írd le ezeket a
szavakat egy papírlap közepére, és írj köréjük minél több szót, ami eszedbe
jut róluk! Ismertesd megoldásodat a többiekkel!
Rajzold le egy papírra, mivel ajándékoznád meg most a padtársadat! Próbálj
a személyiségéhez illő ajándékot készíteni! Add át neki!
Meséljétek el egymásnak, ki milyen ajándékot kapott!
Projektmunka – Az ünnep
Elevenítsétek fel az elbeszélő fogalmazás írásáról tanultakat!
Válasszatok a következő címek közül, majd írjatok fogalmazást
csoportokban!
 Az együttlét öröme
 Az élet hétköznapi csodái
 A természet ajándékai
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Szokások
1

Játsszunk most együtt szokásokkal kapcsolatos memóriajátékot!
Mindenki mondjon három olyan cselekvést, amelyet ismétlődő jelleggel,
gyakran végez! Játék közben ﬁgyelj a többiek által elmondott szavakra!
Kinek a szokásait tudnád elmondani?
játszom

2

olvasok

futok

Olvasd el Lackﬁ János Huzakodó című versének egy részletét!
Mondja a nagymama, slussz-passz, kész,
nyisd ki a könyvet,
fejedet tömjed,
nyughass, és
írjad a sok leckét!
Én meg aszondom, nincs slussz-passz,
könyv a sarokba,
ugrik a bolha,
lecke, ne untass,
lesz bukfenc!
Mondja a nagymama, nincs apelláta!
Itt van a sóska,
itt a saláta,
kész vitamingyár,
tömd be a szádba!
Én meg aszondom, lesz apelláta!
...

3

Miért lett vajon Huzakodó a vers címe?
Milyen új címet tudnál adni, amely ugyanazt jelenti, mint az eredeti cím?
Kik vitatkoznak a versben?
Hogyan folytatnád a vers megkezdett negyedik versszakát?
Milyen vitás helyzetek jutnak még eszedbe?
Te kivel szoktál általában feleselni?
Sikerül megegyeznetek? Hogyan?
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4

OLVASD EL!
Szokásaink szabályozzák emberi életünk menetét. Amikor hosszú
időn keresztül gyakorlunk és ismétlünk egy-egy cselekvést, az egyre
automatikusabbá válva az életünk része lesz.
Vannak személyes szokásaink, vannak, amelyeket a családunkkal együtt
gyakorlunk, vannak iskolai szokások, amelyeket az iskolai élet során alakítunk
ki, és vannak népszokások, melyek egy-egy népcsoport életében meghatározó
cselekvésformák.

5

6

Nézd meg a képeket! Milyen helyzetekhez kapcsolódnak ezek a szokások?

1

2

3

4

5

6

Nálatok milyen hétköznapi szokások élnek?
Milyen ünnepekhez kapcsolódó szokásaitok vannak?
Milyen más szokásaitok vannak, amelyek a szeretetről szólnak?
A családban élő szokások közül melyiket kedveled leginkább? Miért?
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7

TUDOD-E?
Magyarország fennállása óta mindig sok nemzetiség otthona volt.
A nemzetiségek olyan kisebbségben élő népcsoportok, akik Magyarországra
kerülve megőrizték saját nemzeti és kulturális értékeiket, hagyományaikat
és nyelvüket. Napjainkban 13 nemzetiség él hazánkban. A legnépesebb
nemzetiségi csoportok: a cigány/roma, a német, a román, a szlovák
és a horvát népcsoport.

8

Olvasd el a szövegeket, melyek három, Magyarországon élő nemzetiség
egy-egy szokását mutatják be!
A cigányok legnagyobb ünnepei
a keresztelő, lakodalom, a búcsú,
a halottak napja, a karácsony
és az újév. E napokon a rokonság
összejön, és több napig együtt
vigadnak, zenélnek, énekelnek.
Ha van két kanál, egy kanna meg
egy teknő, az ujjak a csettintéshez
és a tapsoláshoz, már hallhatók is
a fantasztikus dallamok.
Ha azonban a családból valaki meghal, a közös együttlét csendes
virrasztással valósul meg. A család a temetés előtt hat napig együtt van.
Ilyenkor felidézik a kedves halott szokásait, életének eseményeit, történeteket
mesélnek róla. A temetés után következik a halotti tor, ahol együtt étkeznek.
Az összejövetelt megismétlik a temetés után hat héttel, hat hónappal és egy
évvel később, hogy szeretett rokonuk emléke ne halványodjon el.
A magyarországi svábok (németek)
Úrnapja ünnepén virágszőnyeget
készítenek a településeiken,
mert a körmenet napján nemcsak
a templomot, hanem az egész falut
körbejárják. Amerre a körmenet
elhalad, emberek nagy összefogásban
készítik el a két méter széles,
virágszirmokból álló szőnyeget.
A virágokat kosarakba szedik,
majd a pincében vékony rétegben
kiteregetik, aztán ködszerűen megpermetezik, hogy frissek maradjanak.
Ezt a munkát főleg lányok és asszonyok végzik. A férfiak az ünnep hajnalán
lombos ágakat vágnak, kirajzolják a virágszőnyeg helyét és alaposan
fellocsolják azt. Ezután készítik el a virágszőnyeget. A körmenet során
a gyerekek az Úr Jézus tiszteletére virágot hintenek az úton.

33
Erkölcstan IV. osztály I. fejezet_2018.indd 33

2018. 05. 22. 10:13

A busójárás a mohácsi sokácok
(horvátok) tavaszköszöntő
ünnepe. A népszokás magvát
balkáni őshazájukból hozhatták
magukkal, melynek jelentése
átöltözés, átváltozás. A busójárás
farsangvasárnap reggelétől
hamvazókeddig tart. Az év ezen
napjain Mohács megszokott élete
fenekestül felfordul. Vasárnap reggel
megszólalnak a kürtök, a busók
hatalmas zajjal hívják egymást, hamuval szórják a járókelőket. Ruházatuk
csizma vagy bakancs, felsőtestükre kifordított ruhát öltenek kötelekkel
megkötözve, ezen csüng a kolomp, fejükön fűzfából faragott álarcot hordanak.
A tülkölő, kereplő, kolompot rázogató, együtt vonuló busócsoport célja az,
hogy házról házra járva jókívánságait kifejezze, és részesüljön azokban az ételés italadományokban, amelyeket egyetlen házban sem tagadnak meg tőlük.
Ahová betérnek, megvendégelik őket kaláccsal, fánkkal, kolbásszal és borral.

9

10

11
12

Mely magyarországi népcsoportokról olvashattál?
Mit tudtál meg róluk? Milyen szokásaikat ismered még?
Mi a véleményed arról, hogy a népcsoportok erősen őrzik hagyományaikat?
Miért fontos ez számukra?
Fontos-e ismerni másoknak az ő szokásaikat? Miért?
Mit tanulhatunk tőlük?

Tanítótok elmeséli nektek a bolgár tojásfestés szokását. Próbáljátok ki
közösen! A festéket természetes alapanyagokból készítsétek!

Készíts a füzetbe rajzos táblázatot személyes szokásaidról!
Párban készítsetek riportot! Írd le, társadnak milyen szokásai vannak!
Projektmunka – Osztályunk szokásai
Csoportban dolgozva gondoljátok végig, milyen közös szokásaitok alakultak
ki! Készítsetek róla rajzos tablót, és helyezzétek el a teremben!
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Öltözködés
1

2

3

Játsszuk most együtt a Bőrönd Ödön avagy a nagy csomagolás című játékot!
Nehéz vagy könnyű volt mindenre emlékezni?

Nézd meg a képeket, amelyek régi korok magyar viseleteit ábrázolják!

1

2

3

4

Kik hordhatták ezeket a ruhákat?
Milyen alkalmakkor viselték azokat?
Milyen jellegzetességei vannak az egyes öltözeteknek?
Felismered-e, melyik korból származnak?
Vannak-e hasonlóságok? Milyen különbözőségeket tapasztalsz?
Utalnak-e a ruhák viselőik valamilyen tulajdonságára?
Melyiket hordanád ma? Hogyan alakítanád át úgy, hogy ma is hordható legyen?
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TUDOD-E?
A Föld éghajlati viszonyai nagyban befolyásolták az öltözködés alakulását.
Az emberek igyekeztek alkalmazkodni lakóhelyük időjárásához. Az eszkimók
például vastag, állati prémekből készült ruhákat hordanak az északi hideg
miatt. A sivatagban a homok és a szél miatt az ott élő beduinok nem tudnának
élni az egész testüket elfedő, vékony, jól szellőző anyagból készült, ingszerű
ruha, a burnusz nélkül.

5

Hallgass meg Kosztolányi Dezső Kalap című történetéből egy részletet!
Estinek volt egy fekete keménykalapja
is, afféle vaskalap, mely megharapja
azt, aki megüti. Ezt akkor szokta
fölvenni, amikor sötét külvárosi
kalandokra indult, s nem akarta, hogy
fölismerjék. Széles, szigorú karimája
egységbe rántotta vonásait, keménnyé
tette arcélét. Egy szeles, szürke téli
reggelen is ezt a vaskalapot viselte. Amint a sarkon a túlsó járdára igyekezett,
a szél lefújta fejéről, közvetlenül a lába elé. Lehajolt érte. De a szél erre
fölemelte magasra, majd csattogva levágta jobbra, aztán balra. Futott utána,
lélekszakadva. A kalap gurulni kezdett, egy szélrohamban a kocsiút közepéig
sodródott. Ott megállt.

6

7

Milyen viszony fűzte Kornélt a kalapjához?
Hogyan viselkedett, amikor elveszítette? Miért?
Neked van kedvenc ruhadarabod? Miért kedves számodra?

Olvasd el az állításokat! Beszéljétek meg párban, melyik állítással
értetek egyet, melyiken módosítanátok úgy, hogy igaznak tartsátok!
Véleményeiteket osszátok meg társaitokkal!











Fontos, hogy mindig alkalomhoz illően öltözködjek.
Azzal, amit magamra öltök, üzenni szeretnék a világnak magamról.
A ruha növeli az önbizalmamat.
Manapság fontos a márkás viselet.
Csak a hozzám hasonló öltözetűekkel barátkozom.
A felnőtteknek nem kellene beleszólni a fiatalok öltözködésébe.
A ruha kifejezi, hogy kik tartoznak egy csoportba.
Aki nem öltözik divatosan, az nem „trendi”.
Az öltözködés és a hiúság nem áll távol egymástól.
Az öltözködéssel egyáltalán nem kell törődni.
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8

Nézd meg a képeket! Mi jut eszetekbe arról az emberről, aki ilyen ruhát
hord? Gyűjtsetek jellemzőket! Egyetértettetek-e mindenben?

1

9

10
11
12

2

3

4

Nézd meg a képeket! Különféle magyar népi hímzéses motívumokat látsz.
A minták formavilága, a színek használata tájegységenként más és más.

Mit díszítenél ezekkel a motívumokkal? Hogyan tennéd ezt? Tervezd meg!
Mit változtatnál rajtuk? Miért lenne fontos a használatuk, megőrzésük?
Újságból vágj ki, és a füzetedbe ragassz be olyan öltözeteket, amelyeket
szívesen hordanál! Találj ki ezekhez különféle kiegészítőket!
Rajzolj reklámplakátot az egyik öltözetedhez!
Gyűjtsetek össze olyan mesék címeit, amelyekben egy ruhadarab játsza
a főszerepet! Csoportokban készüljetek fel, és mutassatok be egy-egy
mesejelenetet!
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Távoli kultúrák
1

Játsszuk most együtt más országok
gyermekeinek játékait, egy japánfocit
és egy marokkói gyerekjátékot, amelyet
az alábbi mondókával kísérjetek!
A ram sam sam
A ram sam sam
Guli, guli, guli, guli, guli
Ram sam sam
A rafi a rafi
Guli, guli, guli, guli, guli
Ram sam sam.

2

Nézd meg a képeket! Melyik ország népi hangszerei a következők?
Párosítsd őket a füzetedben!
2

3

4

5

1

d

b

c
a

3

e

Milyen ismereteid vannak még ezekről az országokról?
Jártál már valamelyikben?
Milyen országokat ismersz még? Mit tudsz róluk?
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Olvasd el a következő szövegeket, amelyek három ország egy-egy
népszokását mesélik el!
Peruban nagyon sok népünnepély, zarándoklat és
fesztivál teszi színessé az életet. Ezek közül az
egyik legfontosabb, és egyben a külvilág számára
legkevésbé ismert a Qoyllur Rit’i zarándoklat, melyet
évente kétszer tartanak a Cuzco feletti hegyekben.
Az ünnep eredete nem túl régi, a XVIII. század végére
tehető. A legenda szerint egy helyi pásztorfiúnak
hatalmas fény kíséretében megjelent a gyermek
Jézus, kezében egy báránnyal, majd, miután egy
helyi pap meg akarta érinteni, hirtelen átváltozott
a kereszten függő Krisztussá.
Ez a katolikus egyház által a mai napig tanított magyarázata az ünnepnek.
Ezt az eseményt a peruiak tánccal, zenével ünneplik meg.
Indiában az esküvő napján a menyasszony és
a vőlegény a szertartás előtt semmit sem ehet.
A család lánytagjai a menyasszonyt a lányos
házban táncokkal és énekekkel búcsúztatják,
amit egy érdekes szokás, a sárga szín üdvözlése
követ. A sárga az indiai hagyományban a nap és
a hűség színe. Mindenki sárgára festi a homlokát,
ezután pedig sárga port szórnak egymásra. Ez alatt
a vőlegény édesapja a vőlegény házában felsorolja
az elhunyt hozzátartozók nevét, ezzel mintegy
tanúnak hívja az ősöket a fiú házasságkötéséhez.
A vőlegény és családja csak ezután mennek át a menyasszonyi házba.
A szertartást vezető pap megesketi a fiatalokat, és egy virágfüzérrel fűzi egybe
a kezüket. A vőlegény piros festékkel festi meg menyasszonya homlokát, ezzel
jelezve, hogy ők immár összetartoznak mint férj és feleség. A szertartás után
egész éjjel tart a tánc és a vidám éneklés.
Japánban december 31. nagyon fontos nap,
ugyanis az emberek ekkor készítik fel magukat
és házukat az Újévre. A japánok számára ez
az igazi ünnep télen, ami december 31-től
január 4-ig tart. Az ünnep első napján végzik el
a hagyományos nagytakarítást, az ōsōji-t, amivel
a japánok üdvözlik az eljövendő évet. Ekkor a
család tagjai összegyűlnek, és közösen kitakarítják
az egész házat. Amikor már minden csillog-villog
a tisztaságtól, az a szokás, hogy egy tál tésztát
fogyasztanak el együtt, ami a hosszú élettartamot
és az egyik évből a másik évbe való „átkelést” jelképezi.
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Milyen országok, népek szokásairól olvastál?
Hol találhatók ezek az országok? Keresd meg őket a térképen vagy a földgömbön!
Milyen érdekességeket tudtatok meg róluk?
Melyik szokás tetszett a legjobban? Miért?
Hasonlítanak-e valamelyik magyar szokásra ezek az ünnepek?
Hogyan ismerhetjük meg mások kultúráját?
Véleményed szerint fontos távolabbi kultúrák megismerése? Miért?

Nézd meg a képeket! Távoli országokban élő gyerekeket látsz, akiknek
az életét sok probléma nehezíti.

1

2

3

4

Milyen nehézségekkel kell szembesülniük a képeken látható gyerekeknek?
Hogyan kellene a világnak segítenie az ilyen nehéz helyzeteken?
Magyarországon léteznek-e ezek a problémák?
Ha lenne rá lehetőséged, te hogyan és miben segítenél?

Hajtogassatok színes papírból origamivirágokat! Az origami papírhajtogatás
Japánból származik. Díszítsétek velük a termet!
Képzeld el, hogy más országból érkezik az osztályba egy gyermek!
Írd le a füzetbe, miket kérdeznél tőle a saját kultúrájáról!

40
Erkölcstan IV. osztály I. fejezet_2018.indd 40

2018. 05. 22. 10:14

Elfogadás
1
2

Játsszunk most együtt Illesz közénk, mert... játékot!
Alkossatok három csoportot!
A következő képeken látható
gyerekeket ﬁgyeljétek meg,
majd minden csoport válasszon
egyet a feladatokból!

 Gondolkodjatok azon, miben különbözhetnek a gyerekek egymástól!
 Gyűjtsetek ötleteket arra, miben hasonlíthatnak egymásra gyerekek!
 Képzeljétek el, mit gondolhatnak ezek a gyerekek egymásról!

3

Emlékezzetek vissza az Összetartozás leckében kitalált a főszereplőre,
családtagjaira és barátaira! Most folytatjuk a történetüket
Az itt látható képek olyan embereket ábrázolnak, akik nemrég kerültek
kapcsolatba velük. Alkossatok csoportokat, és képzeljétek el, majd írjátok
le azt, mit gondolhat, mit mesélhet a főszereplő új ismerőseiről!

Jancsi

Robbie

Ichiro

Tivadar

Szilvi

Aila
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Olvassátok el az új ismerősök bemutatkozását! Utána beszéljétek meg,
milyen az életük, mit tudtatok meg róluk!
Nemrég sikerült
nagyobb házba
költöznünk. Örülök neki,
mert sok testvérem van,
és gyakran érkeznek
hozzánk rokonaink is
ünnepekre. A családunk
nagyon összetartó,
a testvéreimmel mindig
jókat játszunk. Állataink
is vannak, a mi dolgunk
az etetésük,
gondozásuk. /Jancsi/

Kicsi koromban
megbetegedtem,
ezért anyukám és a
testvérem folyton ápol,
vigyáz rám. Csak otthon
tudok tanulni, és ritkán
jutok ki az utcára.
Általában filmeket
nézek és történeteket
találok ki. Fent vagyok
a közösségi oldalon,
de ott nem az igazi
képemet mutatom
meg. Így hátha tudok
ismerősöket szerezni.
/Szilvi/

5
6

Hello! Az Egyesült
Államokból érkeztem,
és angolt tanítok a világ
különböző országaiban.
Már régóta szerettem
volna Magyarországra
jönni. Sokat utazom,
és kedvenc sportom
a baseball. /Robbie/
Az országunkban háború
tört ki, és borzasztó
dolgok történtek. A
szüleim összepakolták
a legszükségesebb
dolgokat táskákba
és útnak indultunk.
Két évig egy táborban
laktunk, sátrakban,
itt iskola sem volt.
Tovább indultunk,
és Magyarországra
érkeztünk. Nagyon szép
ország és béke van, de
hiányzik az otthonom.
A rokonaimat talán
sosem látom többet.
/Aila/

Apa magyar, anyukám
japán. Eddig Japánban
éltünk, most költöztünk
Magyarországra.
Sok minden furcsa itt,
nehezen beszélek
még magyarul.
Japánban például
nagyon udvarias
mindenki, de nem
járnak úgy össze
az emberek, mint itt.
Jól értek a számítógépekhez. /Ichiro/
Én hosszú évek óta
először lakhatom
lakásban. Nagyvárosban
éltem hajléktalanként,
mert elveszítettem az
otthonomat, és nem
tudtam újat venni.
Szörnyű dolog az utcán
aludni, és az emberek is
megvetnek. Most egyik
rokonom megengedte,
hogy ebben a kis
házában lakjak egy
ideig. Ügyes kezem van,
értek a szereléshez.
/Tivadar/

Gondoljatok ki és játsszatok el olyan helyzeteket, amelyekben a szereplők
és az újonnan érkezettek kapcsolatba kerülnek egymással!
Képzeljétek el, hogyan alakulhat kapcsolatuk a későbbiekben!
Mi befolyásolhatja vajon azt, mennyire tudjuk elfogadni a másik embert?
Mitől függhet, hogy befogad-e egy csoport egy újonnan érkezőt?
Hogyan lehet segíteni a befogadást? Hogyan fejezi ki valaki az elutasítását?
Melyek azok a viselkedések, tulajdonságok, amelyeket semmiképpen nem tudnátok
elfogadni? Miért?
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II. fejezet

A világ körülöttünk

43
Erkölcstan IV. osztály II. fejezet k6.indd 43

2018. 05. 22. 10:17

Tárgyaink
1

Hasonlítsd össze a két képet! Keresd meg mind az öt különbséget!

2

Gondolj saját tárgyaidra! Mondj egy példát mindegyik kérdésre!






3
4

Melyik a legfontosabb?
Melyikre vigyázol legjobban?
Melyik a leghasznosabb?
Melyiket tartod feleslegesnek?
Melyik a legértékesebb?

Az előző feladat utolsó kérdésénél hogyan értelmezted az „értékes” szót?
Olyan tárgyat választottál, amelyik sok pénzbe kerül, vagy valamilyen más
értéke van? Beszélgessetek arról, mi tesz egy tárgyat értékessé!
Nézzétek meg az alábbi régi tárgyakat! Tudjátok-e, mire használták őket?
Hogyan végzik el ma ezt a munkát az emberek? Nehezebb vagy könnyebb
feladatuk van ma?
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TUDOD-E?
Néhány állat használ eszközöket és készít tárgyakat, építményeket. Ilyen
például a varjú, a delfin, a pók, az orángután, a termesz, a hód vagy
a fészekrakó madarak.
Az ember őse kétmillió éve kezdett tárgyakat készíteni. Kitalált olyan
technológiákat, amelyek segítségével a természetben addig nem létező
dolgokat is létrehozott.
Körülbelül 40 ezer éve kezdődött az „újítások kora”, amely a mai napig
tart, mert az ember folyamatosan kutat, felfedez, újít és fejleszti a régebbi
találmányokat. Mai életünket ez teszi könnyebbé, és ezért függetlenedünk
egyre inkább a természettől. Azonban az új anyagok és technológiák újfajta
veszélyeket is jelenthetnek az emberekre.
Több tízezer éves találmány: balta, kés, tűzgyújtás, tű, ruha, lámpa.
Több ezer éves találmány: ásó, tégla, fémek alakítása, edények, kerék, óra.
Több száz éves találmány: papír, nyomtatás, gőzgép, távcső, szemüveg.
Mai találmány: telefon, űrhajó, villamosság, érzéstelenítő, gyufa, golyóstoll,
hűtőszekrény, napelem.

1

6

7

2

3

A Család című leckében beszélgettetek A só című magyar népmeséről.
Ebből kiderült, hogy sokszor egy hétköznapi dolgot, például a sót nem
tekintünk értékesnek, csak akkor, amikor a hiányát érezzük.
Készítsetek listát olyan tárgyakról, anyagokról, amelyek hiánya
a legnagyobb gondot jelentené az életetekben!
Nézd meg a képet! Mit gondolsz,
mi hiányzik a gyerekek életéből?
Mi tenné jobbá körülményeiket?
Miért? Beszéljétek meg párban!
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OLVASD EL!
Az internet korunk találmánya. Az 1980-as években fejlesztették ki azt
a hálózatot, amelyben bármely számítógép kapcsolatba léphet a másikkal.
Így az információ rendkívül gyorsan juthat el a világ bármely pontjára.
Ma már nehéz elképzelni azt a kort, amikor csak személyesen, levélben
vagy telefonon tudtunk másokkal érintkezésbe lépni.
Az internetről először talán a játék, a szórakozás jut az eszedbe, de ennél
is fontosabb a könnyen és gyorsan hozzáférhető információ, a tanulás.
A felnőttek a neten keresztül dolgozni és ügyeket intézni is tudnak.
Az internet többféleképpen változtatta meg az életünket, de érdemes
elgondolkodni, hogy jó vagy rossz irányba. Bárki tehet fel hírt, fényképet,
filmet, véleményt az internetre. Emiatt az információ hatalmas mennyiségű
lett, amiből sokszor nehéz lehet kiszűrni, mi az, ami fontos számunkra.
Hamis vagy megtévesztő információval is találkozhatunk.
Amikor sok időt töltünk a közösségi oldalakon, talán nem figyelünk
eléggé a velünk élőkre. Az internetes világban ugyanúgy vigyáznunk kell
magunkra és másokra is, ahogy a valóságban. Egy kattintással elérhető
a világ, de ugyanígy a mi életünkbe is bárki beleláthat. Azt, amit látszólag
a számítógépnek „mondunk”, meghallhatja sok száz ember.

9

10

Milyen célokra használható az internet? Milyenekre a számítógép?
Mennyi időt töltesz az interneten? Mivel foglalkozol ilyenkor?
Szokott-e vita lenni a családodban a számítógép használata miatt?
Van-e olyan ismerősöd, akivel a neten kapcsolatban állsz? Ki ő?
Milyen veszélyekre ﬁgyelmeztettek már az internettel kapcsolatban?

Projektmunka – A jövő lakóhelyei
Alkossatok csoportokat! Nézzétek meg a képeket, és beszélgessetek arról,
milyen képzeletbeli világot ábrázolhatnak!
Tervezzetek meg közösen egy jövőbeli élőhelyet az emberek számára!
Mire van szüksége az ott élőknek? Milyen nehézségeket kell megoldani?
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A tárgyak sorsa
1

Alkossatok csoportokat! Válasszatok
ki az ábécéből egy betűt, és soroljatok
fel öt olyan tárgyat, amelynek a
neve ezekkel a betűkkel kezdődik!
Beszéljétek meg a következőket!





2

Honnan kerül hozzánk ez a tárgy?
Miből készül?
Hol készül?
Milyen okból kerülhet hozzánk?

Olvasd el Britt G. Halqvist Nagymama és Fábián című versét!
(fordította: Tótfalusi István)
Nagymama csak ül, szót se szól.
Elgondolkodott ...
Nem hallja, hogy kiabálunk,
nem látja, hogy Tamás három sütit töm
a szájába.
Nagymama Fábiánra gondol.
Fábián baba volt.
Kopott és csúnya,
majdnem kopasz.
Nagymama négyéves volt.
Szégyellte Fábiánt,
és egy nap a szemétvödörbe dobta,
de mikor a szemetes elment,
elsírta magát.
Nagymamának sok babája volt annak
idején,
de mindet elfelejtette,
csak Fábiánt nem.
Most csak ül, szót se szól.
Elgondolkodott …

3

Milyen baba volt Fábián? Vajon miért lett ilyen?
Mit gondolsz, miért szégyellte nagymama Fábiánt? Miért dobta ki? Miért sírta el
utána magát? Mi lehet az oka, hogy sok év elteltével is eszébe jut?
Te melyik játékodra emlékszel vissza?
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Olvasd végig az állításokat, és döntsd el, igazak-e rád vagy egyetértesz-e
velük! Ezután néhány állításról beszélgessetek közösen!













5

Rosszul érzem magamat, ha mindenki divatos ruhát hord, csak én nem.
Általában megkapom ajándékba, amit kérek.
Van olyan játék, amit tévéreklámban láttam, és nagyon szeretném megkapni.
Szerintem ciki, ha valaki nem okostelefont használ, hanem régi típusút.
A használt dolgokat oda kellene adni olyanoknak, akik még tudják használni.
Figyelek arra, hogy szüleimnek ne kelljen sokat költeni rám.
Megtörtént már, hogy nagyon akartam valamit, de amikor megkaptam,
kiderült, hogy nem is érdekel annyira.
Szerintem jót lehet játszani egyszerű tárgyakkal is.
A zsebpénzemet magam osztom be, és meggondolom, mire költöm el.
A társasjáték unalmas, és kiment a divatból.
Az nem is igazi ünnep, ha nem kapok ajándékot.
Szerintem néha csak azért veszünk meg dolgokat, mert megtetszik,
még akkor is, ha a régi teljesen jó.

TUDOD-E?
Az emberiség egyre több tárgyat gyárt és egyre többet vásárol. A felesleges
dolgokat nevezzük „szemétnek” vagy hulladéknak. A szemetet általában
lerakóhelyekre szállítják és ott hagyják. Itt az anyagok egy része lebomlik, néhány
műanyag azonban évszázadokig megmarad. A szemétbe kerülnek veszélyes
anyagok is, például mérgező folyadékok, amelyek leszivárognak a talajba.
Eközben az újabb tárgyak gyártásához más helyeken folyamatosan bányásznak
nyersanyagokat, amelyekből viszont egyre kevesebb van.
Az elmúlt évtizedekben kezdett elterjedni a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek a
célja az, hogy a különböző anyagok ne a szeméttelepre kerüljenek, hanem újra
hasznosítsák őket. Külön lehet választani a szerves anyagokat, amelyeket otthon
is komposztálhatunk. Ez azt jelenti, hogy a kertben egy helyre gyűjtjük őket,
majd a talaj apró élőlényei feldolgozzák őket, és így a tápanyag visszajut a talajba.

6

Keress rá az interneten a „szemét az óceánban” kifejezésre! Milyen híreket
találtál? Milyen képeket láttál? Mi a véleményed arról, amit láttál?
Keresd meg az interneten „A tudatos vásárlók 12 pontja” című listát!
(Több helyen és több változatban is megtalálhatod.) Gondold végig, mi lehet
a célja ezeknek a javaslatoknak! Mit jelenthet itt a „tudatos” szó?
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Mi az a reklám? Hol láttál már reklámot?
Mutasd be kedvenc reklámodat! Szeretnéd-e megvenni a reklámozott terméket?
Van-e olyan tárgyad otthon, amit egy reklám miatt kaptál meg? Szükséged volt-e erre
a termékre? Volt-e otthon hasonló tárgy? Mi lett vele, miután újat kaptál?
Mi a célja a reklámoknak? Hasznos-e a reklám valamiért?

Dolgozzatok csoportokban! Válasszatok ki egy képet, majd ötleteljetek
arról, mit lehetne reklámozni a segítségével!
Milyen szöveget lehetne írni hozzá? Mivel éri el vajon a hatást a reklám?
Mutassátok be ötleteiteket!

1

2

3

4

Csoportban gyűjtsetek ötleteket arra, hogyan kellene a tárgyakat
okosabban használni, és kevesebb felesleges holmit termelni!
Készítsetek erről plakátot!
Projektmunka – Készíts reklámot!
 Egy tárgyról, amit szeretnél megkapni. Próbáld elérni, hogy a felnőtteknek
kedve legyen megvenni!
 Egy tárgyról, amit feleslegesnek tartasz, de próbáld bemutatni úgy, hogy
jó hatást keltsen!
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Lakóhelyünk
1

2

Játsszunk most Kacskaringós-rajzolós játékot! Mindenki rajzoljon
egy kacskaringós vonalat egy lapra, majd tegyétek a lapokat egy dobozba!
Mindenki húzzon egyet! A kacskaringót rajzzá kell alakítani. Válasszátok ki
a legötletesebb rajzot!
Olvasd el az Albert Einsteintől származó idézetet.
Mire gondolhatott a tudós? Beszélgessetek róla!
„A környezet minden, ami nem én vagyok.”

3

TUDOD-E?
2006-ban egy svájci üzletember meghirdetett egy szavazást a világ legszebb
ember alkotta építményeinek kiválasztására. A nagy versengésben 21 helyszínt
látogattak végig a szervezők és a szavazás végeredményeképpen hét építmény lett
a kiválasztott. Ezek lettek a világ hét új csodája.

4
5

Keresd meg a világ hét új csodáját az interneten! Írd le megnevezésüket
a füzetbe!
Nézd meg a képeket! Hol találhatóak ezek az építmények?

1

2

3

4
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6

7

Ismered ezeket az építményeket? Melyik van hozzád a legközelebb?
Mikor épülhettek? Mi a funkciójuk?
Milyen új nevet adnál ezeknek az építményeknek?

Olvasd el a szöveget!
A novákpusztai kastély az 1920-as
években nyerte el mai alakját az
Andrássy grófok vadászkastélyaként.
A második világháborúig
folyamatosan bővítették, szépítették,
aztán lassú pusztulásnak indult,
mivel tulajdonosa menekülni
kényszerült Magyarországról.
A Mosoni-Duna partján álló épület
a hatvanas évektől gyermektáborként
működött, majd a 1990-es években
egymást követték az új tulajdonosok,
de senki nem tett semmit a kastély
állapotának javításáért, felújításáért.
Így a régen szebb napokat látott kúria
ma Csipkerózsika-álmát alussza.

8

9
10

Mi lehet az oka a kastély rossz állapotának? Vannak-e a környezetedben is
elhanyagolt, vagy szándékosan tönkretett, rongálás által sérült épületek?
Mit lehetne tenni értük? Kinek a felelőssége mindez?

Képzeld magad lakóhelyi környezeted egyik építménye helyébe!
Milyen eseményeket láthattál életed során? Minek örültél legjobban?
Miért lehettél szomorú? Rajzold le a történetét, ahogy te elképzeled!
Projektmunka – Környezetünk megóvása
Kutassatok az interneten olyan mozgalmak után, amelyek a környezet
szépítését tűzték ki célul!
Keressetek olyan kezdeményezéseket, amelyek segítenek az embereknek
jobban megismerni saját környezetüket! Mi a hasznuk ezeknek az
eseményeknek? Miben segítenek? Hogyan?
Kérjetek meg a környezetetekből egy építészt, hogy meséljen nektek
régi épületek felújításáról, a műemlékek védelméről!
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Világörökség
1

Olvasd el a következő szólást! Beszélgessetek róla, mit jelent örökölni
valamit!
A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

2

Olvasd el a hirdetést!
A Pötyi Menedékudvarban élő kutyusok vagyunk.
Jól érezzük itt magunkat, de nagyon örülnénk neki,
ha eljönnél hozzánk és megnéznél bennünket. Az
igazi álmunk az, hogy saját szerető gazdink legyen,
aki törődik velünk és szeret bennünket!
Jelige: Fogadj örökbe!

3

4

Kit szoktak örökbe fogadni? Miért?
Mit vállal az, aki valakit vagy valamit örökbe fogad?
Ha örökbe fogadhatnál saját házatok környékéről, lakóhelyedről, Magyarországról
bármit – például természeti jelenséget, tájegységet, építményt –, mi lenne az?
Mit tennél azzal, amit te örökbe fogadtál?

Nézd meg a képeket! Ismered-e ezeket a helyeket?

1

2

3

4
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5

6

Olvass utána az interneten, milyen értékeik vannak ezeknek a helyeknek!
Miért érdemes megóvásni, megőrzésni ezeket az értékeket?
Melyik helyszín található Magyarországon?
Milyen számodra kedves itthoni helyet ismertetnél meg másokkal
kiemelkedő értékei miatt?
TUDOD-E?
Az emberek körülbelül 40 évvel ezelőtt elhatározták, hogy összeírják azokat
a kulturális és természeti értékeket, amelyek megismertetését és megőrzését
fontosnak tartják a jövő nemzedékek számára. Magyarországon 7 helyszín
került a világörökségi programba, és jelenleg még 11 hely szerepel a várólistán.

7
8

Keresd meg az interneten, mely Magyarország hét világörökségi helyszíne,
és írd le őket a füzetbe!
Olvasd el a szöveget, amely egy építész gondolatait tartalmazza
a városépítésről!
Ha van egy városod, akkor annak egészével kötelességed gondolkodni, abból
érdemes kiindulni, ami van. Minden városban történő tervezéskor gondosan,
az épített és zöldterületek összefüggésében kell gondolkodni. Az építészet
eszköz ahhoz, hogy jól tudjon az ember tervezni, jót, használhatót és szépet
alkotni. Amikor valami újat szeretnénk létrehozni, érdemes körülnézni,
hogy van-e olyan lepusztult, üresen álló épület a környéken, ahol építeni
szeretnénk. Jó lenne ezeket újrahasznosítani, ahelyett, hogy esetleg szép
zöld parkokat szüntetnénk meg és építenénk be új épületekkel. Zöldfelületet
a legnehezebb építeni. Minden épület jobbá lesz, ha van mellette egy öreg fa.
Egy vadonatúj épület egy 1 méteres ﬁatal fával szegényes, mindegy, milyen jól
van megtervezve.

1
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9

10

Mit gondolsz, fontos dolog-e az újrahasznosítás?
Szerinted megoldható ez épületek esetében is? Hogyan?
Miért fontosak a zöld parkok a városokban?
Kikre hagyjuk örökül ezeket a helyeket?
Mit örökíthetünk még az utódainkra?
Mi lehet minden ember közös kincse, öröksége?

Nézd meg a képeket! Milyen jelenségeket ismersz fel rajtuk?

1

2
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6
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11

12

Dolgozzatok csoportokban! Minden csoport válasszon ki egyet az előző
feladat képei közül! Gondolkodjatok közösen a képen látható jelenségről!
Írjátok le véleményeiteket a kiváltó okokról, és tegyetek javaslatot,
hogyan lehetne a természeti erőforrások tisztaságát megvédeni ezekben
az esetekben!
Ismertessétek egymással a csoportok eredményeit, és rögzítsétek azokat
egy közös táblázatban!
Olvasd el az alábbi kifejezéseket! Hallottál-e már róluk?
Nézz utána, mit jelentenek, és fogalmazd meg saját szavaiddal!
globális
felmelegedés

üvegházhatás

biogazdálkodá
s

erdo- és
vadgazdálkodás

fenntartható
fejl�odés

1

13
14

2

Ismersz olyan embert a környezetedben, aki példa számodra
ezen a területen? Mit tett? Csoportban meséljetek egymásnak!
Projektmunka – Természetvédelem
Nézzetek utána annak, hogy lakóhelyetek környékén milyen
természetvédelmi területek vannak!
Gyűjtsétek össze, milyen természetvédelmi szabályokat kell az ilyen
helyeken betartani!
Járjátok be a környéket és keressetek olyan helyet, ahová szívesen
ültetnétek fákat, virágokat!
Készítsetek beültetési tervet! Könyvekből, kertészeti prospektusokból
válasszátok ki a növényeket!
Ha meg tudjátok szervezni, ültessetek néhány növényt erre a helyre!
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Felelősség
1

2

Játsszunk most Mindenki segíthet
játékot!
Milyen érzés volt bekötött szemmel
menni? Hogyan tudtatok segíteni
társaitoknak? Mire kellett ﬁgyelni?
Mi volt a legnehezebb a játékban?
Hogyan jelent meg a felelősség
a játékban?
Ezen az órán ismét csoportokban dolgozhattok. Csoportalkotó játékkal
alakítsatok 3-5 fős csoportokat!
 Idézzétek fel az Összetartozás leckében kitalált és az Elfogadás leckében
megismert szereplőket!
 Válasszatok ki egyet az alábbi helyzetek közül, amelyekben meg kell vitatni
vagy meg kell oldani egy problémát!
 Találjátok ki, kik vesznek részt a megbeszélésben, ki mit gondol
a problémáról!
 Játsszátok el a beszélgetést!
 Végül számoljatok be tapasztalataitokról a többi csoportnak! Ha az
osztályotok kisebb létszámú, meg is tekinthetitek egymás előadását.
A: A főszereplő családjában az édesanya szeretne elvégezni egy tanfolyamot,
amelyet az esti órákban és néha hétvégén tartanak. Hogyan alakítja át
ez a család életét? Mit tehetnek a családtagok?
B: A főszereplő osztálya az év végi kirándulásra készül. Már nagyon várják
a kétnapos hegyi túrát, amit osztályfőnökük szervez két szülő segítségével.
Az osztályfőnök azonban egy héttel a kirándulás előtt megbetegszik.
Mit tegyen az osztály?
C: Az iskolában az egyik osztályteremben törötten találnak egy műszaki
eszközt. A tanárok szeretnék kideríteni, mi történt. A főszereplőnek
egyik barátja bevallja, hogy ő a hibás: véletlenül leverte a táskájával,
de nem látta senki. Mit tegyenek a gyerekek?
D: A főszereplő barátja olvas egy cikket arról, hogy miért fontos a
komposztálás. Azt látja maga körül, hogy a szerves hulladékot az emberek
általában a kukába teszik. Barátaival beszélget arról, miért tartja ezt
bajnak, és mit lehet tenni ez ellen.
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E: A főszereplő lát egy dokumentumﬁlmet olyan gyerekekről, akik nagyon
rossz körülmények között élnek. Nincs meleg ruhájuk vagy cipőjük, játékaik
és könyveik. Elmondja családjának és ismerőseiknek, amit látott és azt,
hogy mit gondol erről.
F: Az egyik osztálytárs az interneten megosztott magáról egy fényképet, amely
alá csúfolódó megjegyzéseket írtak az osztályból néhányan. Másnap az
osztálytársak erről beszélnek a szünetben. Ki mit gondol erről? Mit kellene
ezután tenniük?

3

4

Hogyan érezted magad a feladat elvégézése közben?
Melyik rész volt érdekes vagy nehéz?
Megegyezésre, egyetértésre jutottatok-e, vagy nagyon különbözött az álláspontotok?

Kerültél-e már a 2. feladatban leírtakhoz hasonló helyzetbe? Idézd fel,
ha pedig nem, képzeld el, te mit tennél, mit mondanál!
Próbáld megvizsgálni önmagad, hogyan tekintesz a problémára és arra,
mi a feladatod vele! Ez nem könnyű feladat.

Nem az én dolgom.

Kicsi vagyok hozzá.

Annyit teszek,
amennyire képes vagyok.

Most nekem kell
valamit tenni.

5

Az alábbi kifejezések közül válassz ki kettőt, amelyek jelentése szerinted
legjobban kapcsolódik a felelősség fogalmához! Fogalmazd meg társaidnak,
miért gondolod így!





6

Úgysem tudom
megoldani.

gondoskodik
szeret
vigyáz
gondol a tettei következményeire






óv
fejleszt
jobbá tesz
megőriz

Gondoljatok ki olyan helyzeteket, amelyekre a következő kifejezéseket
mondhatjuk!
 felelős valamiért
 vállalja a felelősséget

 felelősséget érez iránta
 kibújik a felelősség alól
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7

Egy hasonló táblázatban a füzetedben gyűjts példákat arra, ki miért felelős!
Az én
felelősségem

8

saját holmimat
rendben tartani

Szüleim
felelőssége

ennivalót biztosítani
nekem

A felnőttek
felelőssége

Mindnyájunk
felelőssége

óvatosan
vezetni

tisztán tartani
a környezetünket

beosztani
a zsebpénzemet

lakásunkat
biztonságossá tenni

egészséges ételeket
gyártani

nem bántani
egymást

Nézd meg a képeket! Mi történik vagy mi történhet? Milyen helyzeteket
látsz, amelyekről a felelősség jut az eszedbe? Kié lehet a felelősség
ezekben az esetekben?

1

2

3

58
Erkölcstan IV. osztály II. fejezet k6.indd 58

2018. 05. 22. 10:18

III. fejezet

Valóság és képzelet
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Fantázia
1

Nézd meg a képeket! Felismered-e, milyen tárgynak lehet a része?
Mire használjuk őket? Milyen új nevet adnál nekik?

1

2

3

2

3

Nézd meg a festményeket! Milyen új címet adnál a képeknek?

1

2

3

4

Válaszd ki az egyik képet! Gyűjts minél több szót, ami eszedbe jut róla!
Találj ki előzményeket, következményeket a képen történtekhez!
Csukott szemmel képzeld el az egyik festményt! Írd le, mi mindent láttál
rajta! Mivel egészítenéd ki?
Alkoss kérdéseket egy-egy képhez, és a társaid próbáljanak meg válaszolni!
Képzeld el, mi eshetett a kereten kívülre! Meséld el társaidnak!
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4

Olvasd a történet részletét! Lackﬁ János Domboninneni mesék című
könyvének szereplőit már ismered. A mostani rész címe A nagy varázslás.
Köles egész ügyesen susogott meg hajladozott, amikor arra rollerozott Elemér,
a kölyökfóka.
– Hát te mit csinálsz?
– Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
– Engem nem tudnál átvarázsolni? – kérlelte Elemér a vadmacskalányt.
– Dehogynem – szólt Janka –, csiribú-csiribá, legyél madár!

5

Alkossatok csoportokat! Idézzétek fel, kik a könyv szereplői!
Készítsetek gondolattérképet mindegyik szereplőhöz!
Írjatok a történethez bevezető gondolatokat és folytassátok a történetet!
Játsszátok el egymásnak a kitalált meséket!
Beszéljétek meg, mennyire sikerült megmozgatnotok a fantáziátokat!

6

Hallgassátok meg az egész történetet!

7

Vitassátok meg a következő kérdéseket! Gondolkodjatok együtt!





8

Mit jelent az, hogy elképzelünk valamit?
Mit tudsz elképzelni?
Mikor és mire használod a képzeletedet?
Amit elképzelünk, létrejöhet a valóságban is?

Mit jelenthet a következő gondolat?
A képzelet attól fejlődik, hogy gyakorolják.
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9

Nézd meg a képregényt!

1

3
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4

Milyen gyakran játszol hasonló játékokat?
Mi a véleményed arról, ha valaki az interneten másnak mutatja magát, mint amilyen
valójában?
Mi lehet a következménye annak, ha nem vagy őszinte?
Mi szükséges ahhoz, hogy vágyainknak megfelelően változzunk, fejlődjünk?

Vágj ki újságokból emberekről készült portrékat! Felragasztás után
a fényképeket egészítsd ki ötletes, találó bemutatkozó szövegekkel!
Folytathatod, ha van kedved! Készíts ilyen módon képregényt!
Írd le a füzetbe, mit hoztál már létre a képzeleted segítségével!
Projektmunka – Tervezés a képzelet segítségével
Fejlesszetek tovább
 egy csészét,
 egy ceruzát,
 egy műanyag palackot,
 egy konzervdobozt!
Hányféle dologra lehet így használni őket?
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Megismerés
1

Játsszunk most együtt! A tavaly megismert Csak egy perc játékot úgy
játsszátok, hogy az alábbi szavak közül válasszatok egyet, és egy percig
beszéljetek róla! Megtudtatok-e valami újat társaitoktól? És társaitokról?
hajnal
vitamin
sport

földrengés

2

3

futball
sütemény

könyv
számítógép

Hold

Balaton

Mi látható a képeken? Találgassatok!

1

2

3

4

Sikerült-e megfejteni a képeket? Mennyire különböztek az ötleteitek?
Hogyan indokoltátok öteleteiteket?
Miért nem láthatjuk ezeket a dolgokat így a mindennapokban?
Milyen eszközök segítenek abban, hogy megismerjük ezeket a dolgokat?
Miért lehetnek ezek érdekesek számunkra?
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4

Olvasd el a szövegeket! Milyen különbségeket
fedezel fel?
A föld lapos korong, fölé borul kupolaként a
mennybolt, amelyen a nap, a hold és a csillagok
járják útjukat. Láthatjátok ezt minden nap saját
szemetekkel. A világ közepén áll a Föld.
Hajósaink útnak indultak, és évek elteltével
ugyanarra a földrészre érkeztek vissza. Ez csak
akkor lehetséges, ha a Föld gömbölyű.
Távcsöveimmel távoli bolygókat ﬁgyeltem meg
és tanulmányoztam mozgásukat. Számításaim
azt mutatják, minden mozgásban van.
A bolygók a Nap körül keringenek, a holdak
pedig a bolygók körül.
Űrszondáink kiléptek az űrbe, és eljutottak más
bolygók közelébe is, ahol fotókat készítünk és
anyagukat vizsgáljuk. Hatalmas űrteleszkópjaink
és számítógépeink segítségével ma már galaxisok
milliárdjait tartjuk számon. Felfedezéseink miatt
folyamatosan új kérdések születnek.

5

6

Hogyan alakult az égitestekről való tudásunk az évszázadok során?
Mi kelthette fel az emberek kíváncsiságát?
Mi alapján születtek ezek a magyarázatok?
Mi az, amire te kíváncsi vagy a világból?

Hogyan értelmezitek ezeket a közmondásokat? Jónak vagy rossznak
tekintik a kíváncsiságot?
 Aki kíváncsi, hamar megöregszik.

7

 Mindenbe beleüti az orrát.

Csoportban beszélgessetek egy választott kérdésről!
 Milyen helyzetekben hasznos és milyen helyzetekben okozhat problémát
a kíváncsiság?
 Minek és kinek a megismerése fontos az életünkben?
 Hogyan lehet megismerni az embereket? Kiket ismertek legjobban?
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Igazság
1
2

Játsszunk most együtt Kinél van a bokréta? című játékot!
Mi segített megfejteni, hogy ki nem mondott igazat?
Olvasd el Lev Tolsztoj meséjét!
Egy gazdag embernek elveszett az erszénye, teli pénzzel. Kétszáz arany volt
az erszényében, s a felét odaígérte annak, aki a pénzt megtalálja. Egy munkás
találta meg az erszényt, s el is vitte a kereskedőnek, és várta a jutalmat.
A kereskedő azonban már bánta, hogy odaígérte a pénz felét. Kitalálta,
hogy a pénzen kívül még egy drágakő is volt az erszényében, ezért így szólt:
– Nem kapod meg a pénzt. Az erszényben volt egy drágakő is. Add vissza
a követ, akkor megadom a száz aranyat.
A munkás elment a bíróhoz. A bíró meghallgatta őket, majd meghozta
az ítéletet.
– Te azt mondtad, hogy kétszáz arany s még
egy drágakő is volt az erszényedben. Ebben az
erszényben nincs drágakő, tehát ez az erszény nem
a tied. Maradjon hát a pénzzel együtt a munkásnál,
míg megkerül a gazdája. Te pedig hirdesd ki újra,
mit vesztettél el, lehet, hogy az is megkerül.
A kereskedő nem szállt vitába az ítélettel,
inkább odaadta a munkásnak a száz aranyat.

3

4

Milyen címet adnátok a történetnek?
Mit járhatott a szereplők fejében? Fogalmazzátok meg néhány gondolatukat!
Kinek volt szerintetek igaza?
Ki hazudott? Vajon miért?
Ki tett igazságot? Egyetértetek a döntésével?
Hogyan értelmezitek az „igazság” szót a történet kapcsán?

Idézzetek fel vagy találjatok ki olyan helyzeteket, amikor valaki úgy beszélt
egy esetről, hogy






elhallgatott belőle valamit,
eltorzította, hogy jobb vagy rosszabb színben tüntessen fel valakit,
hazudott róla,
őszintén mindent elmondott,
volt, amit nem mondott el, de kijelentette, hogy nem akarja elmondani!

Melyikről mi a véleményetek? Mi lehetett az oka az ilyen viselkedésnek?
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5
6

7

Alkossatok párokat, és álljatok egymással szembe! Anélkül, hogy
elmozdulnátok vagy a fejeteket elfordítanátok, felváltva mondjátok el
egymásnak, mit láthat a másik! Sikerült-e a másik nézőpontját felvenned?
Nézd meg a képet, és írj három mondatot róla!
Hasonlítsátok össze mondataitokat! Mennyire különböznek? Mi az, ami
közös bennük? Vajon miért?

Válogassátok szét a mondatokat aszerint, hogy tényeket vagy
vélekedéseket fejeznek-e ki! Mi különbözteti meg a kettőt egymástól?
Olvassátok fel a mindatokat úgy, hogy a vélekedést kifejezők elé illesztitek
az alábbi kifejezések közül az egyiket! Miért lehet fontos, hogy így fejezzük
ki magunkat?
Szerintem...

8

Bizonyára...

Azt hiszem...

Lehet, hog
y...

Talán...

Olvasd el a meserészletet! Ki hogyan vélekedik az igazságról? Kivel értesz
egyet inkább?
Popper Péter: Mese az igazság győzelméről – részlet
Az Egyfejű Királyﬁ elment a Hétfejű Sárkányhoz, és így szólt hozzá: [...]
– Mire használod a hét fejedet? [...]
– Elárulok neked egy titkot: én mind a hét fejemmel másképp látom a világot.
– Micsoda? – ámult el a Királyﬁ.
– Bizony. A világ nagyon nagy és bonyolult. Nem fér be egyik fejembe sem
egészen. Ezért mindegyik fejemmel másik oldaláról veszem szemügyre,
és más érdekeset fedezek fel benne.
– Te szélhámos! Hát nem tudod, hogy az igazság egy és oszthatatlan?!
– Ha egy fejjel gondolkozunk róla, akkor igen. De látod, én a hét fejemmel
rájöttem arra, hogy annyi igazság van, ahány nézőpontból vizsgáljuk
a dolgokat. Mindegyik fejem tud egy részigazságot. A hét együtt tudja
az egészet.
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9

Az alábbi, képregényben ábrázolt történetet csoportokban dolgozzátok fel!
Válasszatok ki egy feladatot, majd a megalkotott szövegeket olvassátok föl!
Miben különböznek vagy hogyan egészítik ki egymást a történetek?
Elvehetem
a vonalzód?

1
Nálad volt? Mit képzelsz,
hogy csak úgy elvetted?!

Szóltam,
de nem hallottad.

3

2
Akkor nem kellett
volna elvenned!

Visszahoztam,
hogy lehetsz ilyen irigy?

Ne veszekedjetek már,
nem történt semmi baj!

4

 A csoport: Foglaljátok össze a lehető legpontosabban, tényszerűen,

mi történt!
 B csoport: Találgassatok, mi miért történt így! Mit gondolhattak
a szereplők, milyen szándékaik, érzéseik lehettek?
 C csoport: Mi lehetett ennek az eseménynek az előzménye?
 D csoport: Válasszatok ki egy szereplőt, és az ő nevében meséljétek el
a történetet!

10

Folytassátok a történetet! A nagy vitára belép a tanító, és megkérdezi,
mi történt. Az igazságra kíváncsi.
 Mindenki válasszon ki egy szereplőt, és írja le, hogyan számolna be
a tanítónak a történtekről!
 Olvassátok fel a beszámolókat! Milyen különbségeket ﬁgyeltetek meg
közöttük? Mi okozhatta ezeket?
 Beszéljétek meg, mit gondolhat a tanító ezután az esetről, amit ő nem
látott! Mit kérdezne még meg, és kitől?
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Kezdet és vég
1

Nézd meg a képeket! Meséld el, hogyan keletkezhettek ezek a dolgok!

1

2

2

3

Olvasd el a részletet Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényéből!
Nézd meg magadat. Honnan vagy? Nem csoda az, hogy vagy? Honnan vagy?
És honnan van minden, amit nem emberkéz alkotott? A porszem? a felhő?
a csillag? az árnyék, a víz s minden-minden! De legkivált te magad honnan
vagy? Neked ez nem csoda...?

3
4

Hogyan válaszolnál az író kérdéseire? Beszélgessetek erről csoportokban!
A Biblia a keresztény közösségek által elfogadott szent könyv.
Hallgasd meg a Bibliából a világ teremtésének a történetét!
Kezdetkor teremtette Isten az eget
és a földet. A föld puszta volt és üres,
sötétség borította a mélységeket
és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
Isten szólt: „Legyen világosság”,
és világosság lett. Isten látta, hogy
a világosság jó. Isten elválasztotta
a világosságot a sötétségtől.
A világosságot nappalnak nevezte el
Isten, a sötétséget pedig éjszakának.
Azután este lett és reggel: az első nap.
Michelangelo: Teremtés – részlet
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5

6

Miért teremtette Isten a világot?
Hány nap alatt zajlott le világ teremtése?
Milyen dolgokat teremtett Isten?
Hogyan teremtette az embert?
Mit mondott Isten az embernek?

TUDOD-E?
A keresztény közösségek által elfogadott szent könyv, a Biblia a teremtés
történetével kezdődik. Emellett minden nép őriz olyan ősi képzeteket,
amelyek a világ keletkezésével kapcsolatosak. Ezeket mítoszok formájában
őrzik kultúrájukban még akkor is, ha kereszténnyé lettek, és elfogadják a
keresztény világmagyarázatot. A magyar néphagyomány leginkább mesékben,
mondákban őrizte meg az ősi képzeteket.

7

Olvasd el Halász Ildikó Nem mozdul című című versét!
Kiről szól a vers? Ki beszél? Hol lehetnek?
Csend van. Ajtót nyit ránk a nyugalom.
Milyen mellékes is most minden
Milyen feledhetővé törpült
Az a tengernyi, áldott fájdalom.
A világ nem moccan. Nem mozdul semmi.
Az idő észre sem vesz, úgy halad el…
Nincs rá gondunk. Élni kell.
Elég most csak ennyi.
Még alig hiszem, hogy itt van velünk.
Ilyen hát, mikor az egyszerű lét csodába fordul…
Őbenne látlak Téged, Kedves, és látom önmagam.
Olyan, mint a tiszta tó tükre:
Alszik, és meg sem mozdul.
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Erkölcstan IV. osztály III. fejezet k6_2019.indd 69

2019. 01. 22. 10:47

8

9

Hogyan kezdődik az emberi élet?
Kitől kapjuk az életünket?
Mi történik velünk először a születés után?
Mi az első dolog, amire emlékszel az életedből?
Milyen hosszú ideig tart általában az életünk? Mikor szűnik meg?
Mi az utolsó dolog, ami életünkben történik velünk?
Miért halnak meg a növények, az állatok és az emberek?
Mi a különbség az élő és holt dolog között?

Hallgasd meg a részletet Gerlinde Ortner Nagyi meghalt! című történetéből!
Nagyi meghalt. Anna el sem tudja
képzelni, hogy Nagyi nincs többé.
Anna nagyon szerette Nagyit – és
most már sohasem fogja viszontlátni
a nagymamáját?
Otthon nyomott a hangulat,
minden csendes, a szülők halkan
beszélgetnek. Mama néha lopva
letörli a könnyeit, papa zavartan
köhécsel. Annának ennyit mondtak
igen komolyan a szülők:
– Nagyi a mennyországban van. Ott
sokkal jobban érzi magát, már nem
fáj neki semmi.

10

11
12

Kit veszített el Anna?
Milyen érzelmeket él át a család a nagyi halálakor?
Mi minden jut eszébe a kislánynak, amikor felidézi nagyanyja alakját?
Sikerül-e a családnak közösen feldolgozni a fájdalmat?

Rajzold le a füzetbe, szerinted mi a legjobb abban, hogy élhetsz!
Mit szeretsz legjobban az életben?
Projektmunka – Veszélyeztetett élet
Kutassatok az interneten különböző élőlények életkilátásai után! Készítsetek
a gyűjtőmunkátok eredményéből közös táblázatot!
Olvassátok el az interneten, mi az a Vörös lista!
A füzetbe írjátok le minél több veszélyeztetett állatfajnak a nevét!
Nézzetek utána, mi miatt sodródtak a veszélyeztetettség szélére!
Válasszatok ki egyet a fajok közül, és kiselőadás formájában mutassátok be
társaitoknak!
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Megoldások
13. oldal. 5. feladat
csóró – szegény, bubál – alszik, tengeri – kukorica, kolompér – krumpli, kajál – eszik, spájz – éléskamra,
susnya – bozótos, gazos terület, hokedli – támlátlan faszék, tik – tyúk, tata – öregember, nagyapa
13. oldal 6. feladat
LOL – internetes játék neve, mid – pálya közepe, ap – varázserő, Vel’koz – játékkarakter neve, afk – megszakad
az internetkapcsolat, kibannol – kizár,
posztol – megjelenít, fész – internetes közösségi oldal neve, szelﬁ – saját magáról készített fotó, span – barát,
lájkol – bejelöli, hogy tetszik
mam – anyu, vágod – érted, asszem – azt hiszem
15. oldal 1. feladat
Hello – angol, Salut – francia (szalü), Terve – ﬁnn, Ciao – olasz (csao), Tere – észt, Olá – portugál,
Privet – orosz, Salam – arab, Zdravo – szerb, Hola – spanyol (ola), Ahoj – cseh, Salve – latin, Bok – horvát,
Jaszu – görög, Namaste – hindi, Konnichi wa – japán, Saluto – eszperanto, Ni hao – kínai
17. oldal 8. feladat
gyros – görög, húsos-zöldséges étel, pirog – orosz, hússal töltött sült tészta, pizza – olasz lepénykenyér
különböző feltétekkel sütve, szusi – japán, rizzsel, hallal készült étel, bagett – francia kenyér
29. oldal 2. feladat
1. kép – lakodalom, 2. kép – karácsonyi betlehemezés, 3. kép – virágvasárnapi kiszehajtás,
4. kép – szilveszteri kolompolás
35. oldal 2. feladat
1. kép – honfoglalás kora, 2. kép – 12-13. század, Árpád-házi királyok kora, 3. kép – 18. század,
4. kép – 19. század
37. oldal 9. feladat
1. kép – palóc hímzés, 2. kép – rábaközi hímzés, 3. kép – beregi keresztszemes hímzés
50. oldal 5. feladat
1. kép – Győr, Városháza, 2. kép – Gödöllő, Királyi kastély, 3. kép – Eger, Dobó tér, 4. kép – Veszprém,
Szent István király és Gizella szobra
52. oldal 4. feladat
1. kép – Galápagos-szigetek, 2. kép – Kínai Nagy Fal, 3. kép – Aggteleki cseppkőbarlang, Magyarország,
4. kép – Schönnbrunni kastély, Ausztria
60. oldal 1. feladat
1. kép – fülhallgató, 2. kép – papucs, 3. kép – napszemüveg
63. oldal 2. feladat
1. kép – galaxis, 2. kép – Föld részlete az űrből, 3. kép – vöröskáposzta, 4. kép – artéria (ér) belülről
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