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tegnapot,
Lehetsz mérges, mer
t a rózsák közt
tüskék vannak, vagy
lehetsz boldog,
hogy a tüskék közt
rózsák vannak.
(graffiti)

Kedves hatodikos Lányok és Fiúk!
Az etika, azaz erkölcstan nem új tantárgy a számotokra, hiszen már az alsó
tagozaton és az ötödik évfolyamon is tanultátok. Az elmúlt tanévben a test és
lélek, a kapcsolat, barátság, a család és csoportjaid, közösségeid témakörökről
beszélgettetek. Az idén három új témát kínálunk.
A hatodik osztályban a társadalmi együttélés, a technikai fejlődés és a mindenséget
kutató ember kérdéseit, problémáit vitathatjátok meg, hiszen ezek a ti mindennapjaitokat is érinthetik.
Az első fejezetben a közösségek működését tekintjük át: mi mozgatja a
közösségeket, mennyiben azonosak és különbözőek az érdekeik, milyen különbségek lehetnek az emberek csoportjai között, ezek a különbségek hogyan
csökkenthetők. Elsősorban pedig azt a kérdést tesszük fel: mennyiben vagyunk
egymásért felelősek?
A második fejezet a technikai környezetünkről szól, amelyet az ember teremtett, megállás nélkül formál és újít. Azt vizsgáljuk, hogyan hat vissza ez
a környezet magára az emberre, az emberi kapcsolatokra és gondolkodásra, a
természetre, és a Föld – és egyben utódaink – jövőjére is.
A harmadik fejezetben már nehezebben megragadható dolgokat vizsgálunk,
magát az emberi gondolkodást, azt, ahogyan az ember a világhoz viszonyul:
tudományt, tudást, vágyakat, álmokat, az istenhitet és a művészetet. Arról beszélgetünk majd, hogyan jelenik meg mindezekben a környező világ és maga
az ember, mennyiben ismerünk magunkra bennük.
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Hogyan tanuljuk az etikát?
Az etikaórán önmagatokat és egymást is jobban megismerhetitek.
Sokat beszélgetünk azért, hogy tanuljunk egymástól, hiszen mindenkinek vannak olyan tapasztalatai, amellyel csak ő tud hozzájárulni a közös gondolkodáshoz.
Ehhez az kell, hogy a csoport tagjai bízzanak egymásban, bárki bátran és őszintén
kimondhassa, amit gondol, és ne kerülhessen kínos helyzetbe. Javasoljuk, hogy év
elején egyezzetek meg néhány szabályban, amelyet a közös munka során betartotok.
Tankönyvünk feladatai közül a legtöbbet páros vagy csoportos munkaformában
javasoljuk megoldani. Vegyetek részt az együttműködés szándékával az ilyen feladatokban! Néhány feladatban viszont arra kérünk, hogy saját magad számára fogalmazd meg gondolataidat. Ezt nem kell megosztanod másokkal. Több helyen
találhattok javaslatokat olyan gyűjtőmunkára, amelyekhez az internet adhat segítséget. Ha az órán ezt nem sikerül megoldani, bátran keresgélhettek magatok is.
Az etikaórán sok irodalmi vagy ismeretterjesztő szöveggel is találkoztok majd. Az
olvasmányok külön egységként is feldolgozhatók a leckék mellett.
A tankönyvben a képek, ábrák további gondolkodásra vagy alkotásra hívnak fel
benneteket. Izgalmas képregényeket is láthattok, amelyeket ti folytathattok, fejezhettek be. Egy-egy fejezet nyitóképében és a leckék után lévő kétoldalas rajzban
sok kis részletet rejtettünk el, amelyek segítik a témakör felvezetését vagy összefoglalását. A záróképekbe írt szavak segítik a fejezet témájának átismétlését, ehhez
feladatokat is találtok a következő oldalon.
Azért, hogy még sokszínűbb legyen a
136.
JÁTÉK
oldal
tanulás, a tankönyv végén Gyűjteményeket
találhattok, ahol sok játék, kreatív feladat
– például viták, alkotások, kutatómunka
136.
KREATÍV FELADAT
oldal
– és dramatikus játékok szerepelnek. Kipróbálhattok különböző szerepeket, megis136.
merhettek többféle emberi nézőpontot.
DRAMATIKUS FELADAT
oldal
A tankönyv feladatai közül tanárotokkal
szabadon választhattok, mindegyik elő136.
OLVASMÁNY
segíti a témák feldolgozását, de nem kell
oldal
mindet megoldani.

❞

A leckékben képi jelek hívják fel a figyelmet arra, hogy az óra mely részéhez ajánlunk olvasmányt vagy feladatot a Gyűjteményből.
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Képesek vagyunk

Tavaly már kipróbálhattátok, milyen az, ha közös, egész éven át tartó munkátok
eredményeként egy mese születik. Most – a tavalyihoz hasonlóan – egy izgalmas
FANTASZTIKUS TÖRTÉNETET alkothattok.
A tankönyvben olyan szövegrészleteket, feladatokat találhattok, amelyek ötleteket adhatnak a munkátokhoz. Keressétek meg ezeket! Kisebb csoportokban vagy
közösen írjátok és rajzoljátok tovább a történetet, amely év végére elkészülhet. Megjeleníthetitek „könyv alakban” képregényként vagy színjáték, film formájában is.
Kezdjük az első résszel!
A történet kezdetén egy csapat gyermek tölti vakációját egy kisvárosban. Felfedezőútjaik során egy elhagyatott épülethez jutnak, ahol kíváncsiságuk arra készteti
őket, hogy körülnézzenek a legkisebb zugokban is. Az egyik kamrában poros, kézzel írott könyvet találnak. Ahogy lapozgatják, megtudják, hogy ez a könyv egy
titkos gép leírása, amely itt az épületben van elrejtve. A szerkezetet a titokzatos K.
M. fejleszette ki, és használta is néhányszor. Ennek tapasztalatait is lejegyezte. A gép
képes az időutazásra, segítségével más korokba juthatnak azok, akik elég merészek,
hogy használják. A gyerekek közösen úgy döntenek, hogy belevágnak a kalandba...
▶ Nevezzétek el a főszereplő gyerekeket!
▶ Gondoljátok ki néhány tulajdonságukat: hogy néznek ki, mi érdekli őket, miben jók,
milyen gyengeségeik vannak! Ábrázoljátok őket!
▶ Mi az, ami összeköti őket? Hogyan tudnak jól együtt játszani, közösen dönteni?
▶ Rajzoljátok le a romos épületet és a gépezetet!
▶ Írjatok meg egy oldalt a megtalált könyvből!
▶ Játsszátok el azt,
amikor a gyerekek
eldöntik, hogy belevágnak a kalandba!
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I. TÁRSADALMI
EGYÜTTÉLÉS
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1.

Újra együtt vagyunk

1. Tavaly, az ötödik évfolyamon sokat beszéltünk rólad és a közösségekről, amelyekhez tartozol.
Nézd meg a rajzot, amelyet egy gyermek készített
közösségeiről (a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola tanulója)! Mit gondolsz, kik szerepelnek itt? Milyen lehet a kapcsolata velük?
Idézd fel, hol, kik között van a te helyed! Készíts
listát saját csoportjaidról, majd ábrázolj egyet vagy
akár többet is egy rajzon!
2. Képzelj el egy korodbeli gyereket, aki mindenben különbözik tőled! Ábrázolhatod is őt! Milyen külső és belső tulajdonságai lennének? Sorolj fel legalább tízet
ezekből! Mutasd be ezt a kitalált figurát társaidnak!
Gondold végig, vajon milyen kapcsolatban lennél vele! Beszéljétek meg, jobb-e
a kapcsolat két hasonló tulajdonságú ember között! Az elmúlt tanévben folytatott beszélgetéseiteket felidézve érveljetek amellett, hogyan lehet jó viszony két,
meglehetősen különböző ember között!
3. Ismeritek egymást a csoportban? Kialakultak már a kisebb, szorosabb társaságok? Játsszatok most Találjatok hasonlóságot! című
játékot a 139. oldalon leírtak szerint!

139.
oldal

4. Kiscsoportokban beszéljétek meg, mit jelentenek a következő szavak! Majd „oszszátok el” a tulajdonságokat úgy, hogy minden tanuló kapjon egyet! Vessétek
össze megoldásaitokat!
szorgalmas
becsületes
barátkozó
elfogulatlan
hűséges

bátor

érzékeny

megértő

kíváncsi

megbízható

kiegyensúlyozott

őszinte
türelmes

óvatos

vidám

eszes

energikus

nagylelkű
nyílt

jó szervező

szórakoztató

figyelmes

kitartó

szókimondó

szerény

önálló
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5. Sok tapasztalatotok van már arról, mitől működik jól egy csoport, mitől lesz jó
egy közösség. Az alábbi képekből válasszatok egyet, és beszéljétek meg,
▶ …kinek milyen feladatai lehetnek egy ilyen csoportban,
▶ …milyen tulajdonságok lehetnek szükségesek a feladatkörhöz,
▶ …van-e vezetője a csoportnak! Hogyan vált azzá?

6.

6. Alkossatok csoportokat! Válasszatok 2-3 szót az alábbiakból, és példákkal magyarázzátok meg, mit jelentenek! A csoportok számoljanak be egymásnak, mire
jutottak!
együttműködés
segítség

bizalom

alkalmazkodás

munkamegosztás
befogadás

s
együttérzé

vezetés

elfogadás

7. Találj ki rövid történetet – vagy idézz fel egy megtörtént esetet, esetleg irodalmi
művet –, amikor valamelyik fenti fogalomnak fontos szerepe volt egy csoport
működésében! Ábrázold befejezetlen képregényen az esetet! Társaid befejezhetik különbözőképpen a történetet.
8. Próbáljátok ki az együttműködést a 139. oldalon leírt játékban!

139.
oldal
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2.

Egyéni érdek – közösségi érdek

1. Kik a vicc szereplői? Milyen ellentétek vannak köztük?
Gyűjtsetek minél több olyan helyzetet, amelyben valaki „szembemegy” a többiekkel! Történt-e már veled is ilyen? Beszélj az esetről és az okairól!
2. Alkossatok csoportokat! Beszéljétek meg a kérdések segítségével, mi történt a
következő két képregényen ábrázolt történetben! Utána válaszaitokat osszátok
meg a többi csoporttal is!
▶ Mi történt a napköziben uzsonnakor és az osztálykiránduláson?
▶ Mi volt a konfliktus oka?
▶ Ki mit szeretett volna elérni, vagyis mi volt az érdeke?
▶ Kinek az álláspontjával értenétek egyet?
▶ Fel tudtok-e idézni hasonló eseteket?
▶ Hogyan folytatnátok a történeteket? Játsszátok el! Milyen különbségeket találtatok a befejezésekben?
A fánk

12
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Kinek a rendje?

❞

32.
oldal

Jeff Kinney (dzsef kinni) Egy ropi naplója című regényének részletében egy iskolai progam meghiúsulásáról olvashatsz.

3. Az érdek olyan dolog, amelyet azért szeretnénk elérni, mert úgy gondoljuk, hogy
valamiért hasznunkra lehet, vagy a javunkat szolgálja. A képregények, az olvasmány vagy saját példáitok alapján fogalmazzátok meg, hogy mit jelent az egyéni
érdek és a közösségi érdek!
4. Gyűjtsetek példákat a közösségi érdekekre különböző csoportoknál, és helyezzétek el azokat a táblázatban! Ezután gondoljatok ki hozzájuk egyéni érdekeket
is! Beszéljétek meg, ellentétesek-e ezek egymással!
Közösségi érdek

Egyéni érdek

a családban
iskolai osztályban
egy településen
az országban
a Földön

5. Sokan vagyunk sokféle érdekkel. Nem mindegy azonban, milyen
143.
módon képviseljük saját és közösségi érdekeinket, ha mások éroldal
dekeivel ellentétbe kerülnek. Játsszatok el különböző helyzeteket
a 143. oldalon leírtak szerint! Gondoljatok azokra a kommunikációs elvekre és
tanácsokra is, amelyeket nyelvtanórán tanultatok!
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3.

A gyermekek jogai

1. Melyik mesét ismered fel a képen? Kik a szereplői?
Milyen a főszereplő sorsa?
2. Képzeld el, hogy Meseországban van egy Igazságtanács, ahol kivizsgálják az igazságtalanságokat!
Milyen esetekkel foglalkozhatnak?
3. Olvassátok el a következő részleteket az Igazságtanács ülésének jegyzőkönyvéből, majd kiscsoportokban beszéljétek meg a kérdéseket!

Első részlet Meseország Igazságtanácsának jegyzőkönyvéből:
Egy kiskorú, tizennyolc év alatti leányról van szó, akinek korán meghalt az
édesanyja. Az édesapja rövid időn belül újra megnősült, és az új asszonnyal
két idősebb leány is érkezett a házhoz. A kislány helyzete egyre rosszabbá
vált. Szép ruháit elvették tőle, ócska göncöket és facipőt adtak rá. Kiköltöztették gyermekszobájából, és a konyhában kellett laknia. Nem fekhetett
ágyba, hanem a tűzhely mellett, a hamuban kellett aludnia. Elvették az igazi
nevét, és mindenki csak a gúnynevén szólította. Állandóan dolgoztatták:
hajnalban kellett kelnie, vizet hoznia, tüzet gyújtania, főznie és mosnia kellett. A tanú szerint szidalmakat, gúnyolódást kellett elviselnie: „Még hogy
itt üljön a buta liba a szobában!”, „Aki nem dolgozik, ne is egyék; takarodjék ez a konyhatündér!”, „Nézzétek csak a büszke hercegkisasszonyt, hogy
kicifrálkodott!”
Amikor a család a király báljába készült, a mostohaanya megígérte a kislánynak, hogy ha egy nehéz feladatot – lencsét kellett kiválogatnia hamuból
– végrehajt, akkor őt is elviszik a bálba. Hiába teljesítette azonban ezt az
ostoba parancsot a kislány, mégsem mehetett el a bálba…
▶ Milyen sérelmeket kellett elszenvednie a kislánynak?
▶ Melyik bántást érzitek a legsúlyosabbnak?
▶ Véleményetek szerint meg kell-e védeni ezt a kislányt? Hogyan?

14
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Második részlet Meseország Igazságtanácsának jegyzőkönyvéből:
…azért kell külön is foglalkozni ezzel az esettel, mert a gyermekek nem is
mindig tudják elmondani, legfeljebb érzik, hogy rosszul bánnak velük.
Úgy látjuk, hogy a szülők veszélyeztették kiskorú gyermeküket azzal,
hogy nem teljesítették szülői kötelességüket, és több esetben is megsértették
a gyermekük jogait, például a következőkben:
Mindenkinek joga van a nevéhez, a család viszont lényegében megfosztotta a kislányt a nevétől. Nem is találtuk az iratokban sehol az igazi nevét.
Kiskorú személyt nem lehet rendszeresen dolgoztatni és cselédnek használni. Ez törvénytelen.
Családtagjai több esetben is megsértették a kislány emberi méltóságát:
gúnyolódtak vele, megalázták és becsapták. Tennünk kell valamit a kislány
érdekében!
▶ Milyen bántást említhettek volna még a kislány esetében?
▶ Mit jelenthetnek a következő kifejezések: joga van valakinek a nevéhez, emberi méltóság, megalázás, veszélyeztetés?
▶ Mit jelent az, hogy valami törvénytelen? Miért hoznak törvényeket ilyen helyzetekre vonatkozóan?
▶ Hogyan védték meg a kislányt a mesében? Mit tegyen szerinte144.
oldal
tek az Igazságtanács?

❞

34.
oldal

Az Egyesült Nemzetek Szervezete okmányt adott ki a gyermekek
jogairól. Ismerkedjetek meg néhány pontjával!

4. Nézzétek meg az alábbi képeket, és beszéljétek meg, melyik hogyan kapcsolódik
a gyermekjogokhoz!

5. Tervezzetek plakátokat, amelyeken egy-egy gyermekjog fontosságára hívjátok
fel a figyelmet! Rendezzetek kiállítást a többi osztály számára!
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4.

Az én utcám, az én otthonom

1. Hol érzed magad otthonosan?
Ha több helyen laktál már életedben, melyik helyre emlékszel viszsza legszívesebben? Miért?

Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel,
Ismerős a fütty, és egymásnak felel.
Adamis Anna: Miénk itt a tér
– dalszövegrészlet

2. Hasonlítsátok össze a száz évvel ezelőtt és a napjainkban készült képeket! Miben változott és miben maradt ugyanaz a falusi és a városi környezet?

3. Beszélgessetek a képekről!
▶ Próbáljátok kitalálni, hogy milyen települést/településtípust láttok a képeken, és mikor készülhettek a fotók!
▶ Rajzoljátok le, hogy száz év múlva milyen képek készülnek majd ezeken a
helyeken!
▶ Képzeljétek el az első és a harmadik kép alapján, hogy egy veletek egykorú
diák hogyan élt azon a településen!
▶ Játsszátok el, ahogy egy időutazás során a múltban, a jelenben és a jövőben
élő emberek találkoznak! Mit kérdeznének egymástól?
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