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BEVEZETŐ 

A Társadalmi ismeretek tantárgy 7–8. osztálynak készült új tankönyvéhez szeretnénk 
megosztani azokat a gondolatokat, amelyek vezérfonalként szolgáltak az anyag összeállítása 
során. 

Kerettantervi megfeleltetés. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a témakörök és a 
hozzá rendelt tartalmak összhangban legyenek a kerettanterv vonatkozó előírásaival. 
Ugyanakkor igyekeztünk olyan alternatívákat is beledolgozni, melyek nyitva hagyják a 
pedagógus számára a lehetőséget, hogy saját csoportjához, tanítványai előismereteihez, 
szükségleteihez és érdeklődésükhöz is igazíthassa az átadandó ismereteket (v. ö. Barthel B. 
2020: Tanári kézikönyv a Környezetismeret 5-6. tankönyvhöz). 

A kiadvány felépítése. A fejezetek tartalma, sorrendje követi a kerettanterv által 
meghatározott témaköröket. Az I. Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok és a II. 
Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés fejezet elsősorban Mártonné Gajdán Mariann és 
Nagyné Varga Erzsébet, míg a III. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek és a IV. 
Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek című fejezet főleg Gintliné Orosz Csilla és 
Orlovácz Edit munkája. Ugyanakkor – kissé rendhagyó módon – már az alkotás időszakában 
nagyon intenzív szakmai disputák, egyeztetések folytak a teljes alkotógárdában, beleértve a 
szerkesztőt, Kincses Ildikót és a szakmai lektort, Barthel Bettyt is. E teammunka eredménye 
remélhetőleg meggyőző, egy pedagógusok és tanulók számára egyaránt jól hasznosítható 
oktatási segédeszköz lett. 

Mivel tetszőlegesen rendezhetők, újrafűzhetők a lapok, a feldolgozás tartalmának és 
sorrendiségének újragondolása, a saját helyi tantervhez, éves tanmenethez és nem 
utolsósorban az egyes diákok szükségleteihez, képességeihez szabadon igazítható. Fontosnak 
tartottuk, hogy a tantárgyközi kapcsolódás az olvasás-írás tanulásával megvalósuljon, és a 
tanulók lássák, tapasztalják jelentőségét, információközlő funkcióját, támogassuk a mondat-, 
illetve szövegértő olvasás kialakulását. Törekedünk a könnyen érthetőségre, könnyen 
olvasható mondatok megfogalmazására. A jobb differenciálási lehetőséget hivatott szolgálni, 
hogy eltérő bonyolultságú és különféle formáit alkalmaztuk a szöveges részek 
megjelenítésének. Van, ahol csupán kulcsfogalmakat, hívószavakat tüntettünk fel, máshol 
tőmondatokban fogalmaztuk meg a lényeget. Bővített és egy-egy esetben összetett 
mondatokat csak ott alkalmaztunk, ahol a mondanivaló, az új ismeret megjelenítése ezt 
feltétlenül megkövetelte. A megértést támogatja az azonos tartalmú, demonstratív képanyag, 
a képregényként való megjelenítés, valamint a felfedezési kedvet facilitáló különféle 
kinyitható fülek, ablakok.  

Némely tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő képek, szócsíkok találhatók a 
feladatlapokon, mivel fontos, hogy mindenkinek a meglévő készségeihez igazodjon a 
személyre szabott feladatállítás. Felhasználásukat a pedagógus döntésére bízzuk. 
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A feladatlapok egy része vastagabb papírra lett nyomtatva. Többféle tevékenység, 
feladattípus kapcsolódik hozzájuk. Vannak olyan lapok, melyek egyoldalasak, így a képeket 
kivágva számos rendező, rendszerező, halmazalkotó stb., akár játékos feladat (kirakó, 
kakukktojás-kereső stb.) végezhető velük. Kifejezetten az önellenőrzést segítő megoldásokat 
is alkalmazunk: ilyenek pl. a tematikusan összetartozó, azonos alakú puzzle-k eltérő 
hátoldallal. A feladatlapok másik nagy csoportja a rajzos és/vagy egyszerű írásos 
feladatvégzésre való, és néhány színezőlap is található.  

A kivitelezés; formai-minőségi megfontolások. A tananyag a könnyebb 
mozgathatóság érdekében két kötetben elosztva jelenik meg, ezek azonban szerves egységet 
alkotnak. Az első kötet tartalmazza a 7–8. osztály számára az 1. és 2. fejezetet, míg a második 
kötetben található a 7–8. osztály számára a 3. és 4. fejezet. Ezért került a teljes anyag 
tartalomjegyzéke az első kötet elejére, és ezért folytonos az oldalszámozás is. A könyv lapjai 
egyenként kivehetők, rendezhetők, köszönhetően a dobozos kivitelezésnek. Minden lap 
szélén lefűzésre szolgáló lyukasztás található.  

A tankönyvi rész lapjai fóliázottak. Ezek egyrészt strapabíróbbak, másrészt fontos 
szempont volt, hogy az újonnan feldolgozásra kerülő tananyagban átmenetileg bekarikázással, 
aláhúzással, vagy egyéb grafikus rásegítéssel kiemelhető legyen egy-egy lényegi elem, amit az 
elsajátítást követően törölni lehet. Ehhez alkoholos filc, az eltávolításhoz bármilyen alkoholos 
fertőtlenítőszerrel/tisztítószerrel nedvesített rongy vagy papírzsebkendő használatát 
javasoljuk. Fontos szempont, hogy több éven át is felhasználható maradjon, ezért a 
kapcsolódó feladatokat mindig külön feladatlapokon adjuk. 

A tankönyv lapjainak többsége A/4 méretű. Az A/3 méretű fejezetnyitó oldalakon a 
könnyebb manipulálás, az egyes elemek jobb megfigyelése, valamint a fejezethez tartozó 
tartalmak egyre bővülő, differenciáltabb feldolgozása, szintetizálása is lehetővé válik. Van 
továbbá néhány „füles” oldal is, amelyeknek kihajtható a széle. Minden esetben behajtott 
széllel kezdjük ezek tanulmányozását. A kinyitható részen általában felfedezendő vagy egy 
adott problémára megoldást kínáló tartalmak kerültek. A konkrét értelmezésük minden 
esetben a részletes leírásban olvasható. 

A különálló lapokkal elsődleges célunk a differenciálás, az egyéni képességeknek 
megfelelő tananyag-összeállítás megkönnyítése. Gondoltunk továbbá azokra a tanulókra, 
akiknek komolyabb nehézséget okoz a figyelemkoncentráció – nekik odaadható csak az az egy 
lap, amellyel foglalkoznia kell –, illetve azokra, akiknek finommotoros, téri tájékozódási vagy a 
számosság kialakulatlansága miatt okoz nehézséget a hagyományos könyvekben való 
eligazodás. Javasoljuk, hogy minden tanulónak legyen egy iratrendező mappája, amiben az 
általa feldolgozott, számára összeállított lapok gyűjthetők. 

Annak érdekében, hogy a tartalom a tanulók számára minél életközelibb, a valós 
élethez kapcsolódó legyen, a lehetőségekhez mérten maximálisan igyekeztünk fényképekkel 
feldolgozni/megjeleníteni ezeket. Az ábrák grafikáját igyekeztünk a grafikusokkal egyeztetve a 
korosztályhoz illő stílusban kialakítani, miközben a jól felismerhető, tiszta ábrázolásmód is 
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lényeges volt. Minden lap tetején ikonok jelzik a feldolgozáshoz tartozó legjellemzőbb 
feladatokat, cselekedtetéseket. Az ikonok magyarázata (a szöveges utasítás) a 
tartalomjegyzék melletti kihajtható fülön szerepel (v. ö. Barthel B. 2020: Tanári kézikönyv a 
Környezetismeret 5-6. tankönyvhöz).  

A tankönyvi részt úgy állítottuk össze, hogy ne kelljen rajzzal, írással, egyéb 
manipulációs tevékenységgel kiegészíteni, így több évfolyamon át újra és újra felhasználható 
marad. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden 
leckéhez legyenek feladatlapok, melyek A) tartalmazzák az új ismereteket, B) segítik felidézni 
az elsajátított tudást, C) egyéni képességekhez igazodóan variálható és lefűzhető a későbbi 
felidézés elősegítésére, valamint az egyéni teljesítmények dokumentálására. Vannak a korábbi 
ismeretek felidézését, valamint az újak ezekhez kapcsolását segítő feladatok is. Néhány 
esetben kiegészítő ismereteket, érdekességeket is tartalmaznak. 

Mivel a 7–8. évfolyamon a tanulók többsége már jobb grafomotoros készséggel 
rendelkezik, számos olyan feladatot állítottunk össze, melyek – különböző olvasási szintek 
mellett – írásban oldandók meg; kezdve az összetartozó elemek összehúzásától a színezésen, 
grafikák vagy szövegek különböző nehézségű kiegészítésén át a mondatalkotásig. A jobb 
személyre szabhatóság, valamint a ceruzafélék, tollak, egyéb író- és ábrázolóeszközök 
problémamentes használata érdekében fóliázatlan, vastagabb papírlapokra (150 g/m2 offset) 
került a feladatlapok tartalma. A feladatlapok külön is rendelhetők. 

A nagyszámú és különféle módszertani lehetőségeket nyújtó feladatlapok 
összeállításában további szempontok voltak: a változatos gyakorlási lehetőségek, a 
kísérletezési lehetőségek, a könnyű javítási lehetőség biztosítása, továbbá a differenciálás, 
amennyiben egyénileg mérlegelhető, hogy melyik tanítványunknak mennyi és milyen elemet 
készítünk elő manipulálásra. A variálható felhasználással a sztereotip, mechanikus 
feladatvégzés megelőzését, illetve a megszerzett tudás általánosítását, a transzfer 
elősegítését is támogatni kívánjuk. A feladatlapok között további feldolgozásra néhány fekete-
fehér ábra is helyet kapott. A színezésen túl egyéb feladatokat is szánunk ezekhez, ezt a 
részletes leírásoknál pontosítjuk. Ahol szükséges lehet a többszöri gyakorlás, azoknak az 
oldalaknak a felhasználás előtti fénymásolása javasolt. 

Új ismeretek megjelenítése esetén törekedtünk arra, hogy – a rendelkezésre álló 
terjedelem figyelembevétele mellett is – lehetőleg egy meghatározó szempont, és jól 
körülhatárolható módon jelenjen meg, emelkedjen ki. A gyakorló, tudást szintetizáló céllal 
szerkesztett oldalakon ugyanakkor változó, és az egyéni képességprofilhoz is igazítható az 
információk mennyiségi és minőségi megjelenítése. 

Az egyes fejezetek a kerettantervi fő témaköröket dolgozzák fel. Ezeket különböző 
háttér-, illetve feliratszínekkel jelöljük. Ez visszaköszön a tartalomjegyzékben is. A 
tartalomjegyzéket a könnyen érthető kommunikáció szabályaihoz igazodóan szerkesztettük 
meg, hogy a gyorsabban haladó tanulók gyakorolhassák használatát, ismerkedhessenek 
jelentőségével. A kollégák munkáját azzal igyekeztünk könnyebbé tenni, hogy az egyes 
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fejezeteknél külön-külön is feltüntetjük, mely feladatlapok tartoznak az egyes oldalakhoz. A 
feladatlapokon szintén a vonatkozó fejezet háttér- és feliratszíneit találjuk. Ez azért is 
lényeges, mert a számozásuk, ami a lapok jobb felső sarkában van feltüntetve, fejezetenként 
újrakezdődik. 

Bár a munka során nem volt alkalmunk minden további tantárgy és évfolyam számára 
készülő tankönyveknek a teljes alkotógárdájával egyeztetnünk, de akikkel kapcsolatba 
kerültünk, azokkal az utasítások szöveges megfogalmazását és piktogramokon való 
megjelenítését egységesítettük, hogy ezeket a tanulók tantárgyakat átívelő módon 
egységesen használhassák, megkönnyítve a felidézést. 

Négy állandó szereplője van a tankönyvnek, minden fejezetnek egy-egy narrátoraként. 
Kérdéseket fogalmaz meg, példákat állít elénk vagy érdekességekre hívja fel a figyelmet. Néhol 
közösen is felbukkannak, mintegy párbeszédet folytatva, vagy egymás mondanivalóját 
kiegészítve, egyes esetekben pedig ugyanannak a témának a különféle alternatíváit 
képviselve. Tudatosan ügyeltünk arra, hogy az eltérő szocioökonómiai státuszú tanulók (pl. 
családban vagy gyermekotthonban élők) számára egyaránt legyenek ismerős, saját 
élethelyzetükre értelmezhető minták. 

A tanári kézikönyvben a külön is rendelhető kötetekbe a – kerettantervben nevesített 
négy fő területet képviselő – két-két fejezetet került, melyeket tovább-bontottuk 
témakörökre. A szerteágazóbb tartalmak esetén ezeken beül is megkülönböztetünk leckéket, 
ami jelen esetben csupán kisebb egységeket jelöl, ezek tartalma nem feltétlenül egyszerre 
dolgozandó fel. 
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1. KÖTET 

1. fejezet: Önismeret – Személyi adatok – Társas kapcsolatok 

1.1.1. témakör: Önismeret 
(3. oldal) 

A fejezet narrátora számos olyan kérdést fogalmaz meg, amire a fejezetben lépésről lépésre 
megtaláljuk a válaszokat. Elsősorban a motivációt, a kíváncsiság felkeltését szolgálja, továbbá 
segít a lényegi mondanivalóra terelni a figyelmet. Leckénként elővehető az órák bevezető 
részében. A pedagógus kijelölhet egy kérdést, amit az olvasni tudók megkereshetnek, és/vagy 
felolvashatnak. Átmenetileg alkoholos filccel kiemelhetjük, megfogalmazva a célkitűzést, hogy 
aznap milyen kérdésre keressük a választ. 

4–5. oldal: A társadalmi jelenségek, szokások és megvalósításuk útjának értelmezését, 
azaz a különféle ismeretelemek egybekapcsolását, összefüggések megértését támogató 
eseményképet állítottunk össze. A fejezet különféle témáihoz megfigyelhető részleteket 
rejtettünk el a képen, ami lehetőséget ad a felfedeztető feldolgozásra. Bár első ránézésre egy 
buszállomást látunk, az utcai jelenet a különféle külső tulajdonságok, a közlekedési szabályok 
(bicikliúton haladás megfelelő felszerelésben, várakozás a buszmegállóban, fagylaltozó lány a 
buszon), az udvariasság / segítségkérés és -nyújtás (turista útba igazítása, ülőhely átadása – 
illetve ennek elmulasztása – a buszmegállóban, beszélgető csoport egyik tagja telefonál, 
hulladék szemeteskosárba dobása), az alkalomhoz / családi ünnepekhez illő ruházat (alkalmi 
öltözet és beszerzése), az udvariassági szokások (virág mint ajándék), mindezek beszerzési / 
szolgáltatások igénybevételének különféle lehetőségeivel köthető össze. Javasoljuk, hogy a 
mindenkori tanulócsoport tapasztalataihoz és szükségleteihez igazodva, a környezeti 
adottságaira tekintettel keressünk párhuzamokat: Ki hogyan közlekedik; szokott-e valaki 
biciklizni? Milyen üzleteket ismer a környéken? 

1.1.1.1. lecke: Különbözőek vagyunk – külső tulajdonságok  
(6. oldal) 

A kezdőlap nagyon általános, átfogó megközelítésben hivatott bemutatni az emberi 
sokféleséget. Amennyiben tanulóink érdeklődése ezt megkívánja, a megbeszélés során 
utalhatunk rá, hogy bármely rasszhoz tartozó, a világ bármely részén élő személyekről is van 
szó, előfordulhatnak közöttük különféle fogyatékosságokkal élő személyek (az értelmi 
fogyatékosság mibenlétéről a 4. fejezetben lesz szó). A későbbiekben részletes tárgyalásra 
kerülő külső tulajdonságok egy része (korosztály, testalkat, testmagasság, hajhossz, nemek 
stb.) szintén az egész világon bárhol megfigyelhető tulajdonságok. Közvetetten a sokféleség 
tisztelete, az egyetemesen érvényes emberi méltósághoz való jog, a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma is felmerülhet (különös tekintettel az önelfogadás, reális önismeret 
felvezetésére és az áldozattá válás megelőzésére). 
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7. oldal: a korábbi ismeretek bővítését szolgálja a megfigyelhető külső tulajdonságok 
felettes kategóriákba sorolása. Tudatosabbá válik, hogy miként jellemezhető egy ember, 
hogyan tudunk különbséget tenni az egyének között, illetve mi alapján ismerünk fel valakit. 
Ezen az oldalon az egyértelműen beazonosítható, részletekbe menő megfigyelések nélkül is 
észlelhető jegyekre koncentrálunk. A képanyagot úgy válogattuk össze, hogy a 
szövegdobozokban felsorolt jellemzők mindegyike megfigyelhető legyen. További szempont 
volt, hogy a kevéssé előnyös tulajdonságok úgy jelenjenek meg, hogy az adott személy más 
tulajdonságai egyértelműen pozitívak. Ezzel érzékeltetni szeretnénk, hogy senki sem 
tökéletes, de mindenkinek vannak pozitív adottságai. Javasoljuk, hogy a tanulók – ki-ki 
képessége szerint egy vagy több szempont szerint – azonosítsák saját magukon, társukon, 
családtagjaikon ezeket. Ügyelve, hogy semmiképp ne sértsük bármelyikük önérzetét, tehetünk 
páros összehasonlításokat, illetve megállapíthatjuk, hogy az osztályban ki a legmagasabb, 
legvékonyabb stb., ez egyben a számolás-mérés tanórán szerzett mérési ismereteket is 
megerősíti. A következő oldalak tartalmához való kapcsolódás és egyben megfelelő 
elkülönítés érzékeléséhez a távolságot hívhatjuk segítségül: „Miről ismered fel xy-t a folyosó 
végéről / az udvar másik végéből?”. Ha lehetőségünk nyílik rá – akár tanórai kereteken túl, 
délutáni irányított szabadidős foglalkozáson, vagy egyéb iskolai rendezvény játékos 
vetélkedőjén –. szerezzünk be legalább két darab munkavédelmi overallt (a legegyszerűbbek 
párszáz forinttól elérhetők), és kellő, legalább 20-30 méter távolságból azonosítsuk be, hogy 
ki hordja (vagy kettő személy közül ki a megnevezett társ vagy az intézmény munkatársa). 
Amikor sikerül kitalálni, soroljanak fel a tanulók minél több tulajdonságot, ami így is 
megfigyelhető volt, ami segített felismerni a személyt. 

 Az 1. feladatlap: figyeld meg a képen látható személyeket! Hogyan néznek ki? Segít a 
tankönyv! Írj le három jellemzőt! Tudsz mondani olyat is, ami nincs a tankönyvben (pl. 
szemüveges, mozgássérült)? Írni nem tudók szóban vagy ikonok, esetleg emojik 
segítségével válaszolhatnak (ezeket el kell készíteni / az interneten találhatót kell 
kinyomtatni, kivágni). Javasolt: nő-férfi, idős-fiatal, vékony-kövér, alacsony-magas. 

 A 3. és 4. feladatlap feldolgozását szintén kapcsolhatjuk ehhez a leckéhez. A jobb 
differenciálhatóság érdekében szerepelnek piktogramok, szóbuborékok és egyszerű 
mondatok egyaránt.  

 Az 5. feladatlap szétvágható, az egyéni tudás- és képességszinthez igazodó változatos 
felhasználást lehetővé téve. Lehet két vagy több elem közüli választás (képhez, saját 
magához, osztálytárshoz stb.), kakukktojás-kereső különféle kontextusban, 
csoportosításos/halmazalkotó feladatok, piktogram-szócsík egyeztetés stb. Javasoljuk 
a 3–4–5. feladatlapot a tankönyv 6–11. oldalának feldolgozásához változatosan, akár 
többször elővéve, beosztva felhasználni. 
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8. és 9. oldal: Tegyünk különbséget az arc és a fej fogalma között – habár a hétköznapi 
nyelvezetben előfordul, hogy váltva használjuk, az arc valójában a fejnek az elülső része, mely 
nagyon jellegzetes vonásokat hordoz. Mindenki arcának egyedi vonásai vannak, mindenki 
kicsit más. Az arcon sok velünk született / örökölt tulajdonság megfigyelhető. Kapcsolva az 
előzőekben tanultakhoz: az arc annyira egyedi, hogy ha valakinek csak ezt a részét látjuk, akkor 
is biztosan fel lehet ismerni. Ez szemléltethető fényképekről kivágott arcokkal, és/vagy 
teljesen eltakart arckép egyes részeit elkezdjük felfedni – ki ismeri fel leghamarabb? (Ehhez a 
feladathoz javasolt kis négyzetekre vágott lapocskákat gyurmaragasztóval rögzíteni a képen). 
Mi alapján / az arcának milyen részét ismerted fel? Az utóbbi játékos feladatot alkalmazhatjuk 
a téma bevezetéseként és/vagy a tankönyvben megfigyeltek megerősítése, gyakorlásaképp 
egyaránt. 

8/1 sor: az arc jellemző formái. Ez az általánosan elfogadott tipizálás segít az egyéni 
különbségek pontosabb meghatározásában. Javasolt feladat: tükör előtt a tükrön rajzolja meg 
mindenki a saját arcának körvonalát. Állapítsuk meg, hogy milyen típusba sorolható, melyikre 
hasonlít leginkább! Ha van nagyobb méretű tükör, az osztály több tanulója is megteheti ezt, 
majd utólag próbáljuk meg kitalálni, hogy melyik kié! 

8/2 sor: a haj hossza. Ez egy olyan tulajdonság, amely részben egyéni ízlés, választás 
kérdése. Ugyanakkor érdemes kitérni arra is, hogy a hajnak is vannak örökletes tulajdonságai: 
egyenes szálú vagy göndör, erős/merev vagy inkább lágy esésű, vastag vagy vékonyabb szálú 
stb. Ennek képi bemutatása részben terjedelmi okokból, részben a sokféle jellemzési 
lehetőség miatt, aminek a teljesség igényével való bemutatása szinte lehetetlen, nem jelenik 
meg a tankönyv anyagában. Javasoljuk azonban ezeknek a tapasztalati, megfigyeléses 
feldolgozását. Izgalmas kiegészítő ismeret, tapasztalatszerzés lehet, ha mikroszkóp alatt is 
meg tudnak tekinteni különféle hajszálakat. 

8/3 sor: hajszínek. Szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Fontos hangsúlyozni, hogy 
mindenki hajának van egy természetes színe, napjainkban azonban nagy divat a haj színezése, 
festése. Amennyiben az osztályban felmerül ilyen irányú érdeklődés, korosztályhoz illően 
szükséges az előnyök és lehetséges kockázatok megbeszélése (vegyszer, tehát mar, ha szembe 
kerül, és környezetkárosító; kiválthat allergiás reakciókat; roncsolja a haj szerkezetét – ami 
emiatt töredezik, végül rövidebb lesz. Ugyanakkor egy jól megválasztott árnyalat lehet nagyon 
elegáns, csinos, fiatalos stb.). 

9/1 sor: A szem formája (és színe, ld. 9/2) részben az emberi rasszokra eltérően 
jellemző tulajdonság – ennek tárgyalását csak feltételesen javasoljuk, mivel a Down-
szindrómás tanulókra a keskeny szem jellemző. Ha van olyan tanuló, aki tudja magáról, hogy 
Down-szindrómás, és ezt identitása részének tekinti, megbeszélhetjük, hogy ez egy külső 
jellegzetessége. 

9/2 sor: A szem színe: velünk született tulajdonság (a színes kontaktlencséről nem 
valószínű, hogy spontán szó esik, ha mégis, akár interneten is lehet róla információkat 
keresni). A szem színes része a szivárványhártya. A szó bevezetését a mindenkori tanulók 
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előismereteinek, érdeklődésének és képességeinek függvényében javasoljuk mérlegelni. Saját 
és társak szemszínének pontosabb megfigyelése során felfedeztethetjük, hogy az egyes 
színeken belül eltérő árnyalatok léteznek, a szivárványhártyának mintázata van. 
Érdekességként megjegyezhetjük, hogy ez egyedi, mindenkié más. (Később, az ujjlenyomat 
tárgyalásánál utalhatunk erre). 

9/3 sor: a legjellemzőbb orrformák. A korábban leírt, részben eltakart arcképeket 
(ismét) elővesszük: felismerjük-e, hogy ki van a képen, ha csak az orrát látjuk? 

9/4 sor: a legjellemzőbb fülformák. A korábban leírt, részben eltakart arcképeket 
(ismét) elővesszük: felismerjük-e, hogy ki van a képen, ha csak a fülét látjuk?  

Feladat (részösszefoglalás jellegű): Melyek az itt látható tulajdonságok közül azok, 
amelyek velünk születettek / örököltük / nem változtathatók? 

 2. feladatlap: mindenkiről készítsünk egy, az arcát ábrázoló fényképet (ha van színes 
nyomtató, házilag is megoldható). Ne feledkezzünk el a megfelelő engedélyekről 
(azoknál a tanítványainknál, ahol a szülő nem járul hozzá a fényképek készítéséhez, 
erre a konkrét feladatra kérhetünk engedélyt, illetve kérjük, hogy ebből a célból 
bocsássanak egy képet rendelkezésre). Ha nem megoldható, akkor rajzoljuk le az 
arcunkat a tankönyvben felsorolt jellemzők alapján! Írni tudók írják le egy egyedi 
vonásukat, ami nem azonosítható/tipizálható a tankönyvi néhány fő jellemző alapján 
(ez lehet öröklött vagy „szerzett” – pl. kisgyermekkori sérülés nyoma). Írni nem tudók 
azonosítsák a tankönyv ábráival, verbális készségüknek megfelelően fogalmazzák meg. 
A második feladatot az olvasni nem tudók kék korong ráhelyezésével, a tankönyvi 
ábrák felhasználásával oldhatják meg. 

10. oldal: A narrátor kérdéseket tesz fel, melyekkel ráirányítja a figyelmet a 
megjelenésre. Az eddig tárgyalt részletek, kiegészülve az öltözködéssel, határozzák meg, hogy 
más emberek milyennek látnak. Ezt nevezzük megjelenésnek (passzív szókincsbővítésként 
mindenképp bevezetendő, aktív alkalmazás elvárása opcionális). Javasoljuk a mindenkori 
tanulói közösség szocioökonómiai hátterének figyelembevételével mérlegelni, hogy pontosan 
milyen tartalmakat, milyen részletességgel tárgyalnak a pedagógusok. Épp ezért olyan külső 
megjelenéshez kötődő elvárást jelenítettünk meg, amely tehetségtől, anyagi helyzettől, 
személyes beállítottságtól, ízléstől függetlenül érvényes. 

11. oldal: két olyan példát mutatunk be, melyek közül az egyik az általános elvárásokat 
hivatott demonstrálni (ápolt köröm; javasoljuk az 5–6. osztályos Környezetismeret tankönyv 
vonatkozó részének felidézését), a másik pedig az egyéni ízlés, önészlelés jelentőségére, 
létjogosultságára irányítja a figyelmet. A narrátor ismét kérdez: a fenti logikának megfelelően, 
lesznek elvárt válaszok (mosakodás, fésülködés, körömápolás, testápolás, fogápolás, tiszta 
ruha viselése, szakadt ruha cseréje); lesz, ami egyes tanulókat érint, részben korosztályi 
adottságok, kamaszodás miatt (tiszta szemüveg, borotválkozás, dezodor használata, némely 
tanulónál aknés bőr esetén az arckrém használata – kapcsoljuk ezeket a környezetismeret 
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tárgyban tanultakhoz!), és végül olyan elemek, amelyek opcionálisak, egyéni hajlamtól függők 
(arckrémezés, hajfonás, copf, szőrtelenítés, sminkelés). 

 A 4. és/vagy 7. feladatlap a jellemzők kiemelésével rajzosan, az 5. és/vagy 8. oldal 
szócsíkjainak felhasználásával vagy önálló írással is kiegészíthető. 

1.1.1.2. lecke: Különbözőek vagyunk: Belső tulajdonságok 
(12. oldal) 

Kapcsolva a külső tulajdonságok korábbi megfigyeléséhez, áttérünk a belső, „nem látható” 
tulajdonságokra. A jól olvasóknak rövid szöveges bevezetőt írtunk. Célunk a reális önismeret 
erősítése. A jellemző jó és rossz tulajdonságokat megjelenítő képek ezek beazonosítására, 
ezekről való beszélgetésre inspirálnak. Kire melyik jellemző leginkább? Felismerjük-e, hogy 
milyenek ezek az emberek? A felnyíló ablakok alatt találhatók a megfejtések. Kevéssé jól 
olvasó tanulók számára lehet a megjegyzést támogató és egyben az olvasás élményét nyújtó, 
így motiváló e szavak beazonosítása. 

13. oldal: A narrátor személyes példát mutatva sarkall a reális önismeretre, az előző 
oldalon írtakhoz ad gyakorlati mintát. A felnyíló ablakokban pontosabban is megosztja velünk, 
hogy miben nyilvánul meg a jó és a rossz tulajdonsága. Kérdést tesz fel a tanulóknak, biztatva, 
hogy mindenki mondjon valami hasonlót saját magáról. A felnyíló ablakban további 
konkretizáló,   segítő kérdés van. Egyéni képességprofiltól függhet, hogy ehhez kinek mennyi 
segítségre lesz szüksége. Ha szükséges, vegyük elő az előző lapot, és azon keressük vissza, hogy 
az (akár a pedagógus által megnevezett, képen mutatott) tulajdonságok egyike-másika 
jellemző-e a megszólított tanulóra. 

 A 6. feladatlapon megerősíthetjük, írásban (a szükséges megsegítéssel) rögzíthetjük a 
saját személyre vonatkozó állításokat. Írni nem tudó tanulók sematikus, piktogram-
szerű / pálcikaemberrajzzal jeleníthetnek meg egy-egy rájuk jellemző tulajdonságot. 
Ehhez a 12–13. oldal, továbbá a 26. oldal ábrái is felhasználhatók. A lap alján a tudás 
általánosítására, a legjobb barát egy-egy tulajdonságának kiemelésére van lehetőség. 

 A 7. feladatlapon a tulajdonságot tükröző arckifejezést és egyéb kiegészítéseket 
rajzolhatunk. 

 A 8. feladatlap szócsíkjai szétvághatók, a külső tulajdonságoknál (5. feladatlap) 
leírtaknak megfelelően változatosan felhasználhatók a tanultak elmélyítésére, 
differenciálására, általánosítására. Az 5. és 8. feladatlap szócsíkjai együttesen is 
felhasználhatók halmazalkotáshoz: Melyek a külső és melyek a belső tulajdonságok? 

1.1. 1.3. lecke: Én és az irataim 
(14. oldal) 

Az eddig tárgyalt tulajdonságok felelevenítésével kezdjük: Miről ismerjük fel egymást? Ha 
ismerősök, barátok vagyunk, tudjuk egymásról, hogy hogyan nézünk ki. Játsszunk „Kire 
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gondoltam?”-ot! A megfejtésnél mindig a teljes nevét mondjuk el: „Ez Minta Mária!”. 
Fordítsuk meg a játékot: „Miről ismerjük fel Példa Pált?”. Átvezető történet: Egy nő/férfi 
bemegy a postára. Azt állítja, hogy pénzt küldött neki a barátja, és ezt szeretné elhozni. Sajnos 
a hivatalos értesítőt elvesztette. Honnan fogja tudni az ügyintéző, hogy igazat mond? (Meg 
kell mondani a nevét.) „Honnan fogja tudni az ügyintéző, hogy tényleg őneki kell adni a pénzt 
(nem valaki másnak a nevét mondta)?” – Elkéri a személyi igazolványát! Természetesen másik 
történet is kitalálható, ami a tanulók tapasztalatához illik, pl. utazási kedvezmény 
igénybevételéhez kalauzzal, vagy kedvezményes gyógyszervásárláshoz patikussal. Vonjuk le a 
következtetést: a hivatalos személyek (buszsofőr, rendőr, orvos stb. – igazítsuk a tanulók valós 
ismeretéhez, tapasztalatához) nem ismernek bennünket. Nem tudják, hogyan nézünk ki, ezért 
ha kedvezményes jegyet akarok váltani stb., igazolni kell magamat. Erre való a személyi 
igazolvány (szókincsbővítés / -aktiválás). A személyi igazolvány a legfontosabb iratunk. Mi van 
a személyi igazolványon? Vegyük elő a 15. oldalt is! Név, születési hely …. Ezek mindenkire 
egyénileg jellemző adatok. Személyes adatnak nevezzük (szókincsbővítés / -aktiválás). Ha 
lehetőség van rá, nézzük meg mindenkinek a személyi igazolványát. A lap alján további 
azonosításra alkalmas lehetőségeket jelenítettünk meg, kifejezetten differenciálási céllal. Az 
ujjlenyomattal feloldható telefonok, QR-kódos azonosítók elterjedőben vannak, lehet, hogy 
sok tanítványunk már találkozott ilyennel. 

 A 9. feladatlapon a személyes adatok ismeretének megerősítésén túl azok bizalmas 
kezelésére is igyekszünk ráirányítani a figyelmet. Külön hangsúlyozzuk, hogy a „bárki 
láthatja” is csak megszorításokkal igaz, idegeneknek nincs köze hozzá. Akkor lehet 
indokolt, ha segítségre van szükségünk. Akinek már van személyi igazolványa, 
megkeresheti a saját dokumentumán, majd kiegészítheti a feladatlap alján látható 
rajzon nevesített adatokat. A fiút ábrázoló sablon lányt ábrázoló párja a következő 
feladatlapon található. A gyakrabban szükséges adatok jó, ha külön lapon vannak 
nálunk, így nem kell a hivatalos dokumentumokat elővenni. Ezt a névkártyát 
elkészíthetjük a 17. (9c) feladatlap kivágásával, kitöltésével. 

 9b feladatlapon: A jól olvasók önállóan vagy kis csoportban (párban) is dolgozhatnak. 
Az olvasni nem tudó tanulókkal közösen beszéljük meg az állításokat. Igaz-hamis vagy 
kakukktojás-kereső feladatként egyaránt feldolgozható. A „Hogyan kérjek segítséget?” 
kifejezetten a személyre szabott, egyéni kommunikációs lehetőségek aktív, tudatos 
használatát kívánja facilitálni. A „Kitől kérjek segítséget?” kétféle megközelítésben is 
feldolgozható. 1) Ha általános információra van szükségem, akkor lehetőség szerint 
elsősorban rendőrt, portást, nőt, buszsofőrt, felnőttet, idősebbet szólítsunk meg. 2) 
Konkrét szituációk bemutatása esetén módosulhat a válasz a kérdés függvényében (pl. 
Azt, hogy merre van a gördeszkapálya, inkább a fiatalok fogják nagyobb 
valószínűséggel tudni. Ha nem érem el a leszállásjelzőt, egy utastársat szólítok meg). 
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A 15. oldal további személyes iratokat mutat be. Ezek ismeretének (felismerésének 
vagy jelentőségének/használatának tudása) elvárását az egyéni képességekhez és 
szükségletekhez igazítsuk (vö. a következő oldallal)! 

 11. feladatlap: ismerkedés, játékos kísérletezés az ujjlenyomattal. Az első egy vizuális 
figyelmet, a részletek megfigyelését igénylő egyszerű párosító feladat. Négy 
személyhez tartozik egy-egy ujjlenyomat, az alatta lévő sorban ezeket összekevertük. 
Az alatta lévő feladat hasonló, „nyomozós játék”. 

 12. feladatlap: saját ujjlenyomat készítése, megfigyelése; összehasonlítása másokéval 
(mindenkié egyedi, ezt szeretnénk saját élményű feldolgozással, kísérletezéssel 
megtanítani). Egy egyszerű pecsét / bélyegzőpárna segítségével készíthetjük el. Jobb 
és bal tenyér sziluettjét egyaránt feltüntettük, elsősorban azért, hogy a jobb- és 
balkezesek egyformán könnyen meg tudják oldani a feladatot, de érdekes megfigyelés 
is lehet, hogy a két kezünk egymás „tükörképe”. Motiváltság és egyéb feltételek 
megléte esetén akár mindenki mindkét kezének ujjlenyomatait is rögzítheti – aki 
alaposan megfigyeli, azt is észreveheti, hogy a két-két hüvelyk-, mutató-, közép-, 
gyűrűs- és kisujj mintázata nem azonos. 

A 16. oldalon annak megtanulása a cél, hogy a személyi iratok bizalmasak. Nem 
mutatjuk meg mindenkinek. Az áldozattá válás megelőzéséhez fontos tudatosítani, hogy 
ezekkel az adatokkal vissza lehet élni (pl. ha valaki megszerzi, az én nevemben követhet el 
csalást vagy bűncselekményt – kapcsolódás a 3. fejezet: Társadalomra káros tevékenységek 
témakörhöz). Ugyanakkor meg kell erősíteni az előző leckében tanultakat is, tovább 
pontosítjuk a kérdést: Ki tekinthető hivatalos személynek, kinek és milyen okból kell 
megmutatnom (de nem odaadnom!) a személyi igazolványomat vagy egyéb iratomat? 

 A 10. feladatlap szétvágható. Az egyes képeket lottójátékként is használhatjuk: a 
tanuló kihúz egyet. Megállapítjuk, hogy milyen helyzetet ábrázol a kép. Van-e szükség 
személyes adatra? Milyen adatot mondok el? Milyen igazolványra lehet szükség? 

 1. sor 1. kép: Utasok a buszon. Nem osztunk meg személyes adatot. Ha egymás mellé 
ülünk vagy helyet kérünk (pl. az ajtóhoz szeretnék menni) stb., akkor sem. A fiatal hölgy 
telefonál: amikor felvesszük a telefont vagy amikor hívunk valakit, köszönünk és 
megmondjuk a nevünket. Más adatot telefonon nem közlünk – veszélyes lehet, 
visszaélhetnek vele (vannak kivételek, de erről csak konkrét helyzetek ismeretében, 
kifejezett tanulói kérdésre reagálva javasoljuk kitérni; pl. pizza házhoz rendelésekor).  

 1. sor 2. kép: A fiatalember egy járókelőtől kér útbaigazítást (a taxisofőrnek mutatja, 
hogy hová szeretne eljutni). Ilyen helyzetekben nem osztunk meg személyes adatokat, 
nem is mutatkozunk be. Köszönéssel szólítjuk meg a másikat. 

 2. sor 1. kép: Az orvosi rendelőben vizsgálatra jelentkezünk. Ilyenkor igazolni kell a 
személyi azonosságot, és meg kell adni a TAJ-számot. (Az itt dolgozóknak titoktartási 
kötelezettsége van). 
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 2. sor 2. kép: Étteremben / pizzériában / cukrászdában szeretnénk enni. Nincs szükség 
személyes adatokra, nem adunk meg ilyeneket. 

 3. sor 1. kép: Vásárlás pultnál (a képen cukrászdában, de lehet hentes, pék stb. is): nem 
adunk meg személyes adatokat. Kivétel: ha rendelünk valamit (pl. szülinapi torta, 
húsvéti sonka, ünnepi hidegtál stb.), ilyenkor a nevünkre készül az áru, ezt meg kell 
mondani. Irat általában nem szükséges. Házhoz szállítás esetén a lakcímre is szükség 
van (ez lehet egy jellemző kivétel a telefonhívás esetén, ld. 1. kép – biztosíték: én hívom 
a számot, amiről meggyőződtem, hogy hiteles. Ennek eldöntéséhez kérjenek 
segítséget a tanulók – támogatott döntéshozatalra való felkészítés). 

 3. sor 2. kép: Szerződéskötés. Nagyobb értékek eladásáról, megvételéről és különféle 
szolgáltatások megrendeléséről (pl. internet, kábel TV – amit a tanulók ismernek) 
szerződést kell kötni. Ehhez sok adatra van szükség. Kell a személyi igazolvány, a 
lakcímkártya és az adókártya is. Mindig kérjünk segítséget egy tapasztalt, megbízható 
embertől! (Felkészítés a támogatott döntéshozatal gyakorlására.) 

1.1.2. témakör: Ismerősök és idegenek 
(17. oldal) 

Az első olyan lapot látjuk, amelyen a teljes könyvnek mind a négy narrátora mesél magáról. 
Azt hivatottak érzékeltetni ezek az apró elbeszélések, hogy eltérő életkörülmények között, 
különféle közösségi helyzetekben igen sokféleképpen alakulhat, hogy kit tekintünk 
ismerősnek és ki az idegen. A téma felvezetésekor ajánljuk, hogy hasonló kijelentéseket, 
megállapításokat fogalmazzunk meg tanulóinkkal. Hol találkozunk idegen emberekkel? 
Tudjuk-e a bolti eladó nevét? (A helyi adottságok nagyon különfélék: lehet, hogy ismerősöm a 
bolti eladó, de lehet, hogy nem – ezt segít értelmezni, hogy milyen körülmények között 
köszönünk egymásnak: csak a boltban, vagy az utcán is, ha szembejön?) Differenciálni a feltett 
kérdések konkrétságával, az elvárt válaszokkal lehet. Nem beszélő tanulóknak javasoljuk 
különféle személyek fényképeinek beszerzését, amennyire ez lehetséges. De eldöntendő 
kérdéssel is lehet: Ismered a …-t?  

A későbbiekben, ahogy bővülnek a társas/közösségi kapcsolatokról szerzett ismeretek, 
javasoljuk, hogy gyakorló-megerősítő feladatok keretében térjenek vissza ehhez az oldalhoz, 
beazonosítva, hogy mely szereplő hogyan mesél róla, mi a jellemző (pl. a társadalmi távolság 
/ szociális kör, ami önmagában meglehetősen elvont tartalom). 

18–19. oldal: Szociális kör. A különféle kapcsolatok szorosságát jelképezi az egyén 
szempontjából. A téma különböző leckéihez kapcsolódóan javasoljuk, hogy újra és újra vegyék 
elő, nem feltétlenül önálló lecke. A feldolgozás kiindulópontjának az „én” és a tanulóhoz 
legközelebb álló személyek beazonosítását javasoljuk. Ennek az ábrának a magyarázó 
szövegrészében szerepelnek a további részekben előforduló kifejezések szinonimái (pl. 
ismeretlen ≈ idegen), illetve a törzsanyagon kívüli fogalmak is (pl. vér szerinti / szerzett 
hozzátartozó). Ezek kifejezetten a gyorsabban haladó, olvasni tudó tanulókra tekintettel 
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szerepelnek, illetve lehetőséget kínálnak a tanulók korábbi szókincséhez való igazodásra 
(további leckékhez való konkrét felhasználási javaslatokat ld. később).  

 18–20. feladatlap: Külön nem szerepel a tananyagban, de fontos a különféle szociális 
kapcsolatok szorossága, a térközszabályozás említése mellett az érintések elfogadott 
módjainak tudatosítása, két nézőpontból is. 1) A megfelelő viselkedés és a közösségi 
normák elsajátítása megkönnyíti a társadalmi integrációs, inklúziós folyamatokat. 2) Az 
egyén biztonsága, sebezhetőségének, kiszolgáltatottságának csökkentése. A konkrét 
tartalmakat az adott tanulók helyzetéhez kell adaptálni (pl. annak kérdése, hogy az 
orvos hol érhet hozzá, függ a betegség, illetve a vizsgálat és a kezelés mibenlététől). 
Mindenképp szem előtt kell azonban tartanunk, hogy kamasz, maholnap felnőtt 
személyekkel dolgozunk. Tehát a nagybácsi vagy más rokon, ha a családban szokás, 
üdvözlésképpen megölelheti a fiatalt, de már senkinek ne üljön az ölébe. Kapcsoljuk 
össze a Környezetismeret vonatkozó anyagával, a „fehérnemű-szabállyal”. 

1.1.2.1. lecke: Kinek hogyan köszönsz? 
(20. oldal) 

Javasolt felvezetés: már kisgyermek korunk óta megtanultuk, hogy köszönni illik. Azt is tudjuk, 
hogy nem mindenkinek köszönünk egyformán. Nézzük meg a képeket! Ki mit mond, vagy 
csinál? Javasolt interpretáció (helyi eseményekhez, adottságokhoz szabadon alakítható): 1. sor 
1. kép: Kati már nagyon várta a legjobb barátnőjét, Bogit. 1. sor 2. kép: Kati iskolába megy. 2. 
sor 1. kép: Sára és Dani a parkban randevúznak. 2. sor 2. kép: Pali és Emma a folyosón 
találkoztak. 3. sor 1. kép: Nagyapa a régi barátjával találkozik. 3. sor 2. kép: Az intézetvezető 
megbeszélést tart egy új dolgozóval. Olvasó diákoknak differenciált feladat: a könyv 
képanyagával vagy azt kiegészítve néhány jelenethez egy-egy mondatot (mondatcsíkra írva) 
fűzni és beazonosítani, a képek bemutatásának sorrendjében: „Helló, itt vagyok!” „Szia mami, 
délután találkozunk!” „Csakhogy itt vagy, drágám!” „Szia! Jössz szakkörre?” „Drága öreg 
barátom!” „Üdvözlöm! Kérem, jöjjön az irodába!” (tréfás feladat lehet, ha „összekeverednek” 
a feliratok, és ezek között rendet kell tenni). A nem olvasók hallás után dönthetik el, hogy a 
képen látható szituációnak megfelel-e a szöveg. Javasoljuk a szociális körhöz való 
visszacsatolást: a képen látható személyek milyen közel állnak egymáshoz? (Segítségadáshoz 
/ feldolgozás menetéhez egy példa: „Pali van középen. Emma az ismerőse, de nem barátok”.) 
Javasoljuk annak tudatosítását, hogy a „szociális kör” azt is mutatja, hogy általában a közeli 
ismerősöket, barátokat a valóságban is közelebb engedjük magunkhoz, míg a kevésbé ismerős 
vagy idegen emberektől a valóságban is valamivel távolabb szoktunk elhelyezkedni, ahol ez 
lehetséges (érzékelhetjük szituációs játékkal: nem hajolok közel az eladóhoz, amikor kérek 
valamit; nem ölelem meg a postást, amikor levelet hoz stb.). 
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21. oldal: Kiegészítő anyagnak szánjuk. Célja a sokféleség megismerése, más kultúrák 
tisztelete. Sok osztályban vannak külföldi származású tanulók is, ott különös jelentőséggel 
bírhat ennek elismerése. Néha kisebb közösségeknek is egyéni köszönési szokásai vannak. Ki 
tud ilyet mondani? (pl. „Csá”, ököl összeérintése, rendhagyó „pacsizás”, három puszi). 

1.1.2.2. lecke: Érzelmek 1.  
(22. oldal) 

A kapcsolódó tartalmakat deduktív módon rendeztük össze, de ez tetszés szerint módosítható, 
felcserélhető. (pl. Az emberek közötti szeretettel kezdve, majd általánosítva állatok, 
események kedvtelése, majd a többi érzelem tárgyalása.) Javasolt felvezetés: Visszacsatolás a 
külső tulajdonságokhoz. Egy embernek mindig teljesen egyforma az arca? Nézegessünk 
magunkról különböző fotókat! Látsz-e különbséget? (Az egyiken vidám, nevet, a másikon 
elbambul, fáradt stb.). Az arcunk és sok mozdulatunk megmutatja, hogy éppen mit érzünk. 
Nézzük meg a képet! Egy nyári tábor kézműves-foglalkozásán járunk. Hogyan érzik magukat a 
táborozó fiatalok? (Az általános pszichológiában megkülönböztetett alaptípusokat használtuk 
fel. Balról jobbra az asztal körül: Géza dühös, mert ráömlött a festék; Kati megijedt / riadt, 
mert véletlenül kiborította a festéket; Liza örül / elégedett, mert sikerült a munkája; Anna fél 
/ megijedt a méhecskétől (szókincsbővítés lehet a hirtelen ijedség és a félelem közötti 
különbség megtárgyalása); Feri szomorú, mert nem sikerült a munkája; a kép elülső részében: 
Éva nagyon örül/boldog, mert meglátogatta a kishúga; a kép jobb oldalán: Gizi: undorodik, 
mert a szörpjébe repült egy légy; Emma meglepődött, mert virágot kapott. – ld. a 15. 
feladatlapot is) 

 13. feladatlap: figyeljük meg jól a tankönyv ábráját! Kit ismersz fel a feladatlapon? 
Hogyan érzi magát? Rajzold meg az arcát. Jól figyeld meg, hogyan áll a szája, a szeme, 
a szemöldöke! – Azoknál a tanulóknál, akiknek a vizuális észlelés, alak-háttér, Gestalt 
észlelésben nehézségük van, javasoljuk a 14. feladatlap ábráinak felhasználását. 

 14. feladatlap: Idemásoltuk néhány szereplő portréját a képről. Nézd meg jól az 
arcokat! Olvasd el a szóbuborékok szavait! Melyikre illik? Kösd össze! 
Ezek a képek segítséget jelenthetnek az előző feladatlap megfelelő kitöltéséhez is. 

 15. feladatlap: az olvasni, írni tudó tanulók számára összeállított mondatok. Az írni 
nem, de viszonylag jól (legalább egy-egy szót) olvasni tudó tanulók számára javasoljuk 
a megoldások szócsíkokra nyomtatását, egyéni feldolgozási szintnek megfelelően 
egyszerre egy, kettő vagy több odaadását. Az elhangzó mondathoz válassza ki a 
megfelelőt / két állítás (mondat) közül döntse el, hogy melyikhez illik a nála lévő szó. 
További feldolgozási lehetőség az írni, olvasni egyáltalán nem tudó tanulóknak: 
azonosítsák be a tankönyvi képen, hogy kiről van szó / melyik szereplőt hogyan hívják 
(összekapcsolható a személyazonosság témájával is). Egyeztessük az előző 
feladatlapon látható portrékkal! 
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- Kati kiborította a festéket. Véletlenül történt, ezért Kati nagyon megijedt. 
- Géza pólójára ömlött a festék. Géza nagyon dühös / mérges lett. 
- Liza szép bögrét készített. Tetszik neki, elégedett a munkájával. 
- Ferinek viszont nem sikerült a munkája. Feri szomorú. 
- Emma virágot kap. Nem számított rá, ezért meglepődött. 
- Anna arcához repült egy méh. Anna fél / megijedt. 
- Évát meglátogatja a kishúga. Éva nagyon örül / boldog. 
- Petinek nem maradt szörp. Peti ezért mérges / szomorú / bosszankodik. 
- Gizi italába egy légy esett. Gizi undorodik ettől. 
- A téma általánosításához javasoljuk a 21. feladatlap felhasználását (bővebben 

ld. lentebb). 

Az érzelmek 2.  
(23. oldal) 
E lecke kiemelt témája a szeretet. Általános megközelítéssel kezdjük. A szövegbuborékokban 
híres bibliai idézet részei olvashatók: Pál apostol Szeretethimnuszának elemei. Miből tudjuk, 
hogy valaki szeret? Hogyan fejezem ki, hogy valakit szeretek? Hogyan viselkednek azok az 
emberek, akik szeretik egymást? Fontos ismeret, hogy a valódi szeretet akkor is megmarad, 
ha valaki hibázik, vagy ha áldozatot kell hozni egymásért. Hozzunk hétköznapi példákat ezekre: 
„türelmes”, „nem kérkedik” stb. Szorosabb emberi kapcsolatok nélkül is fontos az egymás 
iránti tisztelet, megbecsülés (egyetemes emberi jogok, emberi méltóság hétköznapi 
feldolgozása; kapcsolat a jog és kötelesség témájával). 

 16. feladatlap: az emberi együttélés viselkedéses szabályait a 17. feladatlap kivágható 
szóbuborékjainak felhasználásával rögzítjük. Lehet a kivágott elemeket borítékban 
őrizni, többször, többféleképpen is elővenni (Mire gondoltam? játék: adott számú 
lehetőség közül kiválasztani azt a fogalmat, amit körülírtunk. Vagy: történetet 
mondunk, és amikor elhangzik az adott szó, felmutatni stb.), és később beragasztani a 
megfelelő mezőbe. Van néhány kifejezés, melynek helyessége helyzetfüggő, ezeket 
külön beszéljük meg, ezek: 1) eláruljuk – lehet, hogy ezzel nagyobb bajt előzünk meg, 
segítünk a másikon. Meg kell különböztetni jó és rossz titkokat. Rossz titok az, amitől 
rosszul érzem magam. 2) haragszunk – vannak helyzetek, amikor jogosan haragszik 
valaki, de nem mindegy, hogy ezt milyen módon fejezzük ki, és meg kell tudni 
bocsátani. 3) szidjuk – vannak helyzetek, amikor erősen rá kell szólni valakire, de 
fontos, hogy megadjuk a javítás lehetőségét. Nem tévesztendő össze a megalázással, 
veszekedéssel, rosszhiszemű feltételezésekkel. 
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24. oldal: Milyen emberi kapcsolatokban van jelen a szeretet? Milyen különbségek 
vannak? A családon belüli kapcsolatok mellett a gyermekotthonban nevelkedő tanulók 
szeretetkapcsolataira is hozunk példákat. Olvassuk el a szóbuborékokat! Melyik képen 
látható? Neked melyik a legfontosabb / ki a legfontosabb ember?  

Az érzelmek 3.  
(25. oldal) 

Nem csak embereket szerethetünk. Vannak dolgok, amiket szeretünk csinálni. Ezt hobbinak is 
nevezzük. Ki milyen órát / foglalkozást szeret a legjobban? Ki mit szokott csinálni a 
szabadidejében? Milyen örömteli közös programja volt az osztálynak, amire szívesen 
emlékszünk? stb. 

Képek: Bal oldal fentről le: olvasás / történet hallgatása, mesélése; mozilátogatás. Jobb 
oldal fent: fonalcsomózással (makramé) dísztárgy készül; alatta: zenélés (zenehallgatás, 
éneklés). A lap alsó részén: házi kedvencek. Az állatok közt van olyan, amelyik ki tudja mutatni 
a ragaszkodását, szereti a gazdáját. Ilyen a kutya. Kinek van otthon háziállata? 

26. oldal: a szeretet kifejezésmódjai: jobb oszlop fentről le: 1. beszélgetünk egymással, 
érdekel, hogy a másikkal mi történt / milyen öröm érte / mik a gondjai. 2. meglepetést 
készítünk, meglepjük a másikat. 3. közösen töltjük a szabadidőt, együtt szórakozunk. Bal 
oszlop fentről le: 1. elmondjuk a másiknak, hogy szeretjük –ezt nemcsak szóban, hanem jelek 
használatával is kifejezhetjük. 2. együtt vállaljuk a kihívásokat, támogatjuk egymás 
erőfeszítését. 3. segítünk egymásnak. További személyes élmények, tapasztalatok átbeszélése 
javasolt, konkrét példákat is hozva. A tanultak megerősítéseként, közösségi érzés 
fejlesztéséhez közös fényképek, szelfik készítését ajánljuk. 

 17–20. feladatlap alapján: Milyen érintéssel fejezhetem ki a másik iránti szeretetet, a 
másik ember / társam iránti megbecsülésem?  

27. oldal: Különösen szoros szeretetkapcsolat a szerelem. Milyen érzés? Különös 
boldogságot érzünk, elpirulunk, beleremegünk stb. A szerelem ismerkedéssel, udvarlással 
kezdődik. Nem mindig végződik egyformán. Ehhez hoz a tankönyv néhány példát. A 
feldolgozást kinyitott füllel kezdjük. Adjunk nevet a szereplőknek, így könnyebb megbeszélni 
a velük történteket. A történetük megismerését követően el is játszhatjuk a jelenetet. Később 
kapcsolhatjuk a 4. fejezet A társadalomra káros tevékenységek témakörhöz: Mit hibázhatott 
a képregény szereplője? Nagyon fontos, hogy a belátás, a megbeszélés és bocsánatkérés 
lehetőségét és szükségességét értsék meg tanulóink. 

1. sor: 1) Két fiatal, ha tetszenek egymásnak, először ismerkednek – beszéljük meg 
ennek lehetőségeit, kulturált módját! 2) Együttjárás: az ismerkedés és a közösen töltött idő 
örömének időszaka. Alapvetően nem dolgozzuk fel a kapcsolat lehetséges szexuális oldalát, 
de ha felmerül egyik-másik tanítványunk esetében, ezt egyéni támogatás, megbeszélés 
keretében meg kell tenni. 3) Összeveszés – mindenki haragudott már valakire, mert csalódást 
okozott (mit jelent ez? Elfelejtette az ígéretét, nem volt kedves stb.) 4) Fontos, hogy 
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megbeszéljük, elmondjuk, ha valami nem tetszik. Lehet, hogy rájövünk, túl különbözőek 
vagyunk (utalás a belső tulajdonságokra, vö. 12. oldal, érdeklődési körre stb.). Ilyenkor 
békésen, harag nélkül eldönthetjük, hogy külön válunk. „Fül” becsukása: Az is lehet, hogy 
rájövünk, csak félreértettük egymást, vagy a másik nem tehetett róla, hogy nem tudta 
betartani az ígéretét (nem tudott eljönni, mert beteg lett – keressünk valós példákat a tanulók 
életéből). Ilyenkor kibékülünk, és nagy szeretetben továbbra is együtt járhatunk. 

2. sor és 3. sor: az előzőhöz hasonlóan értelmezendők. 

 Kapcsolódás: 17–20. feladatlap: mikor elég komoly / mély egy kapcsolat, mikor 
engedhetem magamhoz közel a másikat? Mennyire engedjem közel? 

 21. feladatlap: Néhány jellemző pillanatképet gyűjtöttünk össze a (pár- vagy baráti) 
kapcsolatokról. Melyik helyes, melyik helytelen? Ki kicsoda a képeken? (olvasni nem 
tudók is megtalálhatják a felolvasott leírás alapján) Hol van Vili? Hol van Zita? (külső 
tulajdonságok és érzelmek megfigyelésére is alkalmas képek). Hogyan kellene 
megoldani? Mi lehet az ok? – Nézzük meg mindegyik szereplő szemszögéből! pl. Vili 
nem akart rosszat, csak figyelmetlen / nagyon fáradt. Mit kell ilyenkor mondani? 
Szituációs játékokban is eljátszhatjuk a mini-jeleneteinket. 

28. oldal: A jól olvasó tanulóknak megfogalmazott mondatok, melyek megerősítik a 
szeretetről korábban tanultakat. Idézzük fel a 23.és a 26. oldalon tanultakat, kössük össze 
ezeket az ismereteket! Az önzetlen szeretet különösen fontos a párkapcsolatokban. Ez az 
alapja, hogy tartós és erős legyen – ezt hivatott kifejezni az idősebb pár képe. Lehetséges 
feldolgozás: a képen az idős úr és hölgy legalább 60 évesek. Biztosan sokszor hibáztak 
életükben. Például elfelejtettek valamit, amit megígértek. Találjunk ki történeteket! „Kati néni 
megígérte, hogy vasárnapra megsüti a kedvenc süteményét Béla bácsinak, de elfelejtett tojást 
venni. Béla bácsi csalódott, szomorú volt.” Hogyan fejeződik be a történet? (Elnézést kérés, 
megbeszélés, megbocsátás, közös megoldáskeresés). A párok nem mindig házasodnak össze. 
Van, hogy ketten nagyon szeretik egymást, szeretnének együtt élni, ezért összeköltöznek egy 
közös lakásba. Ők párkapcsolatban, élettársi kapcsolatban élnek. Ha két ember 
összeházasodik, hivatalosan is vállalják, hogy mindenüket megosztják egymással, minden, 
amijük van, közös lesz (ennek valójában bonyolultabb a jogi kerete, de kamaszkorú tanulóink 
számára elégséges lehet ez a megközelítés). Az egyházi esküvőn pedig arra is fogadalmat 
tesznek, hogy életük végéig szeretni fogják egymást, jóban, rosszban hűséggel kitartanak 
egymás mellett. 

1.1.2.3. lecke: Családi események, viselkedés és szokások 1.  
(29. oldal) 

Az esküvő (átkötés a szerelem témáról). Ha két ember nagyon szereti egymást, úgy 
dönthetnek, hogy egy egész életen át együtt akarnak élni. Közös családot alapítanak, mindent 
megosztanak egymással. Közös lesz mindenük. Közös vezetéknevet is választhatnak 
(kapcsolódás a személyi adatokhoz! pl. lecserélik a személyi igazolványt). Az esküvő nagy 
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családi ünnep. A rokonok, barátok (vö. a szociális körrel) meghívót kapnak (bal oldal felső kép). 
A menyasszony gyönyörű fehér ruhát, a vőlegény elegáns öltönyt vesz fel (A3 kezdőoldal: 
alkalmiruha-bolt). A menyasszonynak virágcsokra van (középső kép) (A3 kezdőlap: virágbolt). 
A menyasszony és a vőlegény a templomban örök hűséget esküsznek egymásnak. A végtelen 
szeretet jelképe a gyűrű. A szertartás után a násznép lakodalommal ünnepli meg az eseményt. 
Finom ételek, menyasszonyi torta és sok vidámság jellemzi (alsó képek). 

30. oldal: Viselkedés az esküvőn / a szertartáson. Ünneplő ruhában illik megjelenni. 
Figyeljük meg a különböző öltözékeket! Mikor, hol hordhatjuk a melegítőket? Kinek milyen 
ünneplőruhája van? (szín, fazon stb.) – ne csak a kép alapján, hanem a saját ruhatárról is 
beszélgessünk. Alsó sor képei: Figyeld meg, mi a különbség! (A bal oldali képen beszélgetnek 
a vendégek). Melyik a helyes, melyik a helytelen? Miért? 

31. oldal: viselkedés a lakodalomban. Felső sor: étkezés az ünnepi asztalnál. Vegyük 
észre, hogy általában is igaz: (1) nem illik átnyúlni mások tányérja fölött / keresztülhasalni az 
asztalon, ha valamit nem érek el! Ilyenkor segítséget kell kérni. (2) Figyelek arra, hogy 
mindenkinek jusson a tálról, és arra is figyelek, hogy (3) ne turkáljam össze, ízléses maradjon 
annak is, aki utánam szed. (4) Úgy illik, hogy engedem az idősebbeket először szedni. Ünnepi 
alkalmakkor kiemelt jelentősége van, hogy megtiszteljük a vendéglátót. Ezért különösen 
udvariasan, türelmesen, csendesen viselkedünk.  

A mulatság, a tánc. Ha sokan vagyunk, előfordulhat, hogy véletlenül összeütközünk. 
Ilyenkor elnézést kérünk, kicsit távolabb megyünk és folytatjuk a mulatást. Különösen 
neveletlen dolog, ha társaságban kezdünk el kiabálni, veszekedni. A verekedés minden 
körülmények között tilos (később visszacsatolás a 3. fejezet jog, kötelesség témaköreinél). 

1.1.2.3. lecke: Családi események, viselkedés és szokások 2.  
(32. oldal) 

Gyermekszületés, babalátogatás. Az oldal felső sorában látható fényképek a gyermek családba 
érkezését mutatják be. Az első kép: várandós kismama. A Társadalmi ismeretek tantárgynak 
nem tartalma, de elő lehet vele készíteni a (többnyire kis csoportos, nemenként külön, esetleg 
védőnő bevonásával megtartott) felvilágosító, intim kérdéseket érintő beszélgetéseket. Ennek 
módszertani részletezése e kézikönyv kereteit meghaladja. 2. kép: megszületett a baba. 
Általában kórházban szülnek az édesanyák, ott segít ebben a bába és az orvos. Apuka és 
anyuka örülnek, boldogok, rácsodálkoznak az újszülöttre (visszacsatolás az arckifejezésekre; 
TK. 22. oldal, F. 18. oldal). 3. kép: 1-2 nap után, ha minden rendben van és a baba szépen 
fejlődik, hazamennek. Végre együtt a család! 

Az alsó képsor: Ha a rokonságban / baráti körben születik baba, meg szoktuk látogatni. 
A tanulók tapasztalatához, képességéhez és érdeklődéséhez igazodóan az alábbi vonatkozó 
szabályokat javasoljuk feldolgozni: – Mikor illik menni? – Amikor már egy-két hete otthon 
vannak, a babának kialakul a napirendje (kivétel, ha hívnak). Mindig egyeztessünk előtte! – 
Mit kell csinálni, hogyan illik viselkedni? – Illik apró ajándékot vinni az édesanyának és/vagy az 
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újszülöttnek (virágot és/vagy egy kis édességet, esetleg a babának való babaápolási kelléket, 
pelenkát…). Halkan, nyugodtan kell lenni, nehogy megijesszük a babát. Rövid ideig maradunk 
– erről pontosan megkérdezhetjük az anyukát, ő tudja, mikor mire van szüksége az 
újszülöttnek. 

33. oldal: általában különleges alkalom, ha megfoghatjuk, ölbe vehetjük a babát. Ezt 
az anyuka dönti el. Azt meg szokta engedni, hogy közelebbről is megnézzük. Kérdezzük meg, 
hogy meg szabad-e simogatni, illetve hol szabad megsimogatni. 2. kép: mielőtt hozzányúlunk 
a babához, mindenképp alaposan mossunk kezet! Az újszülött még könnyen megbetegszik, 
szájába veszi a kezét és minden mást is. 3. kép: mielőtt az ölünkbe/karunkba vesszük a babát, 
figyeljük meg, hogyan tartja az édesanya! Az édesanya segíteni fog, hogy jól tartsuk, ezért 
nagyon figyeljünk, hogy mit mond – a baba még gyenge, nem tudja magát tartani. 

1.1.2.3. lecke: Családi események, viselkedés és szokások 3.  
(34. oldal) 

Gyász. Javasolt felvezetés: Megvárjuk, amíg a tanulók észreveszik az egymás mellett lévő 
képek között a különbséget. A felső sorban a második képen nagyapa hiányzik, az alsó sorban 
a második képen a kutya. Az olvasni tudók olvassák fel a képaláírást (vagy mi mondjuk el). 
Előbbinél a természetesnek tekinthető, időskori „elmúlást” mutatjuk be. A második esetben 
arra utalunk, hogy nem csak idősek halnak meg. Oka lehet betegség is. Mi történhetett vele? 
(Nagyapa egyre gyengébb lett, egyre kevesebbet evett, kevesebbet beszélt. Csak az ágyban 
feküdt és pihengetett. Egyszer megállt a szíve, nem ébredt fel többé. A kutya súlyos beteg lett, 
a betegség megtámadta a tüdejét, veséjét, végül a szívét is … – kapcsolódás a 
Környezetismeret; belső szervek témához). Tanulóink előzetes tapasztalata (akár közvetlen, 
akár filmekben látottak) erősen befolyásolja, hogyan zajlik ez a megbeszélés (felmerülhet pl. 
a halálos baleset kérdése is). A nyílt, őszinte légkör, események, élmények néven nevezése 
nagyon fontos e meglehetősen elvont tartalmak megfelelő feldolgozásához, ezért ne kerüljük 
meg a témát. (Speciális helyzet, ha aktuálisan van traumatizált tanulónk. Amennyiben a 
történések megértésében van szüksége támaszra, mi gyógypedagógusok vagyunk az 
illetékesek, egyéni rehabilitáció keretében. Amennyiben a tünetek túlmutatnak a természetes 
gyászfeldolgozáson, az iskolapszichológus bevonása szükséges). 

Felmerülhet a halál fogalmának, mibenlétének kérdése. Javasolt megközelítés: az 
ember minden gondolata, érzése, a lelke elszáll a testéből. Többé már nem gondolkodik, nem 
érez semmit, nem csinál semmit. Ami visszamarad, a test már csupán mulandó anyag. A 
további konkretizálást a tanulóink világnézetéhez igazodóan, esetleg hittantanárral és/vagy 
iskolapszichológussal való konzultációt követően javasoljuk. 

35. oldal: temetés. A végső búcsú fogalma. (Soha többé nem találkozunk, 
megemlékezünk az elhunyt életéről). A temetésen sajátos viselkedésszabályok érvényesek. 
Tegyünk kék korongot a helyes, és pirosat a helytelen viselkedést ábrázoló képre és/vagy 
megnevező szóbuborékra! Szókincsbővítés, érzelmek témakör további bővítése: az 
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együttérzés. Pl. ha a barátom nagypapája meghal, és látom, hogy a barátom emiatt szomorú, 
én is elszomorodom. 

 22. feladatlap: Milyen családi eseményekről tanultunk? Hogyan értesítjük a 
rokonságot, a barátokat? – Meghívót küldünk. Ez általában díszes, szép mintával 
ellátott. Melyik kép mit ábrázol? Írjuk fölé, a kijelölt helyre! Nézegessünk különféle 
meghívókat az interneten! Tervezz, rajzolj egyet te is! Jól író tanulók szöveget is 
megfogalmazhatnak / másolhatnak. Egyéni ízléshez, képességhez illeszkedően 
választhatók egyszerűbb, szimbolizált ábrázolásmódok is, az esküvői meghívóhoz 
például két egymáshoz érő gyűrű és/vagy egy torta és/vagy virágcsokor és/vagy egy 
templom sziluettje (vö. az egyházi ünnepek szimbólumával a 97. oldalon).  

36. oldal: az együttérzés tartalmának elmélyítése, általánosítása. Nemcsak 
szomorúságot osztunk meg, hanem örömöt is. Idézzünk fel eseményeket, amikor együtt örült 
az osztály, büszkék voltunk valamelyik társunk sikerére! (Sport- vagy bármilyen versenyen való 
sikeres szereplés, bármilyen egyéb szereplés, fellépés). Akkor is együtt szoktunk örülni, ha 
magyar siker születik (sportban, de akár a művész- vagy tudományos világban). (Kapcsolódás 
a 3. fejezethez!) 8.osztályban ballagásra készülünk. Az is egy közös öröm, hogy sikeresen 
kijártuk az iskolát. Esküvő: a lakodalom nem más, mint a közös öröm kifejezése az ifjú párral 
(visszautalás a korábbi leckére). Hasonlóképp, ha pici babát látunk, minket is öröm jár át (előző 
lecke!). Az „Együtt szomorkodunk” oszlop képeinél fontos látni, hogy az együttérzéshez 
tartozik a melléállás, a támogatás is. Ez lehet vigasztalás, a másik türelmes meghallgatása vagy 
csak annyi is, hogy nem hagyjuk egyedül. Vannak olyan helyzetek, amikor segíteni is tudok, pl. 
megtisztítom és beragasztom a sebet, vagy megjavítok / pótlok / adok valamit, vagy segítséget 
hívok (kapcsolódás A társadalomra káros tevékenységek témához is, és a Környezetismeret 
vonatkozó leckéihez is!). Ezt részletezi a 37. oldal. 

37. oldal: Hogyan segíthetjük egymást? Az együttérzés kifejezése, ha észreveszem, 
hogy másoknak mire van szüksége. Ha valakinek sok a dolga, gondja, ezt észreveszem, 
átérzem. Ha segítek a megoldásban, közösen fogunk örülni is (valami szép lett, finom lett, 
időben kész lett és maradt szabadidő stb.). 

1.1.2.4. lecke: További viselkedéses helyzetek 
(38. oldal) 

1. Vásárlási szabályok. Mivel egy évről évre visszatérő témáról van szó, kifejezetten hangsúlyt 
fektettünk a korosztályhoz illő, differenciáltabb tartalmak megjelenítésére. A legönállóbb 
tanulók – különösen kisebb településeken – akár már önállóan is intéznek kisebb napi 
beszerzéseket. Mindazonáltal itt is felhívjuk a figyelmet a gyógypedagógusi mérlegelésre a 
tartalmak feldolgozásának köre és mélysége tekintetében. A képaláírások a jól olvasóknak 
szólnak. Javasolt feldolgozás, hogy kék, illetve piros koronggal jelöljük a helyes és helytelen 
viselkedést mutató képeket. A „Ne add oda a bankkártyádat!” kapcsolható a személyes 
iratoknál tanultakhoz (16. oldal). 
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 23. feladatlap: Hogyan viselkedünk vásárláskor? A képek és a hozzá tartozó mondatok 
egyaránt sorrendben vannak, e feladatlap célja a tanultak megerősítése, 
általánosítása. Kivárhatjuk, hogy a sorrendet a tanulók maguk fedezzék fel. Javasoljuk, 
hogy készüljön az oldalról fénymásolat, kivágva az elemek összekeverhetők, majd 
párosíthatók, illetve sorba rendezhetők. Egyéni képességekhez igazítva csak képekkel, 
képpel és szöveggel, vagy csak mondatokkal is manipuláltathatunk. Tegyük sorrendbe 
a képeket, jelöljük számozással! A sorrendre több megoldás is elképzelhető. (eredeti 
elképzelés: 1. belépéskor köszönés 2. kívánság 3–4. az ár megtudakolása 5. fizetés 6. 
elköszönés). Olvassuk el a mondatokat! Mikor mondta a vevő? Írjuk mellé ugyanazt a 
sorszámot, ami a kép mellett van! 

2. Viselkedés tömegközlekedési eszközökön. (39. oldal) Azokat az általánosan használt 
piktogramokat vettük bele az anyagba, amelyekkel a való életben, valós helyzetekben is 
találkoznak tanulóink. Ha van, akinek nehézséget okozhat az eltérő dizájn esetén a 
beazonosítás, ezt külön is gyakorolhatjuk összehasonlításos, csoportosító feladatokkal (a helyi 
közlekedési vállalattól próbáljunk beszerezni szóróanyagot és/vagy az interneten keressünk 
ilyeneket). Feldolgozási javaslat: idézzük fel a kép alapján, hogy mire hívja fel a figyelmet! 
Miért van zöld és piros keretben? Ha a kép nem egyértelmű, olvassuk el a feliratokat. További 
játékos gyakorlási javaslat: 1) Minden tanuló kezében van egy korong. A gyógypedagógus 
(vagy általa kijelölt, vagy valamilyen szabály szerint sorra kerülő tanuló) mond egy szabályt. Az 
nyer, aki a leggyorsabban megtalálja a lapon, és ráhelyezi a korongot. 2) Ugyanezeket a 
szabályokat hibásan is mondhatjuk, igaz-hamis játékot játszva (ha igaz, fel kell állni / fel kell 
tenni a kezünket …). 

 30. feladatlap: kivágható piktogramok, amelyeket a fent leírtakhoz és további 
rendszerező, halmazalkotó tevékenységekhez javaslunk használni – különös tekintettel 
a nem olvasó tanulókra, a továbbiak megoldásában is. 

 31. feladatlap: A tanultak elmélyítésére javasolt rendszerező, párosító feladathoz 
kivágható lapocskák. 

 29. feladatlap: Javasoljuk a 30. és/vagy 31. feladatlappal közösen használni, így 
könnyebb az egyes tanulók olvasás- és íráskészségéhez igazodva differenciálni. 

40. és 41. oldal: két tömegközlekedéshez kapcsolódó rövid történetet mutatunk be, 
korosztályhoz illő, képregényes formában. Ha tanulóink értik és/vagy van valamilyen korábbi 
tapasztalatuk, akár mindkettő feldolgozható, de úgy választottuk meg a két szituációt, hogy 
lehetőleg a különféle településeken élők számára legalább az egyik ismerős lehessen. 
Kapcsolódik a személyi iratok témához: elevenítsük fel, hogy kinek, milyen körülmények között 
és melyik igazolványunkat van joga megnézni.  
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 24. feladatlap: A tankönyvi anyaggal azonos képsort látjuk. A szövegbuborékok üresen 
maradtak. Részben másolási feladatként segíthet elmélyíteni a tanultakat, de különös 
tekintettel a távolsági közlekedést valóban használókra, a saját, illetve az e téren 
kiemelkedő képességű/érdeklődésű tanulók fiktív úticéllal (valós, online menetrendek 
tanulmányozásával), vagy egy osztálykirándulás tervezéséhez kötötten aktualizált 
tartalommal is kitölthetjük. Próbáljuk meg emlékezetből felidézni, hogy milyen szöveg 
tartozik a képhez! Itt nem a szó szerinti felidézésen, hanem a megfelelő tartalom és 
udvariassági formák ismeretén van a hangsúly. Javasoljuk a jelenet eljátszását is (az 
előzőekben leírt váltakozó tartalommal). 

 25. feladatlap: a jelenet szereplőinek megrajzolása: ki milyen öltözékben van, honnan 
ismerem meg az ellenőrt? (Hivatalos személy fogalmával összekapcsolás: felcsíptetett 
igazolvány, karszalag, esetenként egyenruha. Igényes külső c. témával való 
összekapcsolás). Milyen az arckifejezése? (Kapcsolódás az érzelmek felismeréséhez. 
Különösen a lány szereplőnél: megijed, gondterhelt, majd örül, amikor megtalálja az 
igazolványát.) 

42. oldal: Hogyan viselkedjek, ha eltévedek? Tanítványaink egy része már ismerkedik 
az önálló közlekedéssel. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az önállósodás facilitálása mellett, 
ezzel összhangban fektessünk hangsúlyt a biztonságra is. Előfordulhat, hogy a megszokott 
rutinok megbomlanak (pl. útfelbontás miatti elterelés). Ilyenkor lehet szükség a megfelelő 
segítségkérésre. Az osztályban tanulók önállóságától, esetleg már kialakított szabályoktól 
függően alakítsuk e téma feldolgozását. Gyakori ma már, hogy az önállóan közlekedőnek 
telefonja van, és tudja, kit kell hívni ilyen esetben. Azonban ahhoz, hogy meg tudja mondani, 
pontosan hol tartózkodik, lehet, hogy valakitől, aki számára idegen, kell segítséget kérni. 
Érdemes megjegyezni, hogy lehetőleg „hivatalos” személyt szólítsunk meg: a buszsofőrt, a 
kalauzt, egy rendőrt, parkolóőrt stb. Teljesen ismeretlen járókelőt csak akkor, ha nincs más. 

 26. feladatlap: egyszerű szövegkiegészítéses feladat, de a 24. feladatlapnál leírt 
feldolgozási alternatívákhoz hasonlóan variálható. 

 27. feladatlap: kivágható képkockák. Többféle feldolgozás is lehetséges. 1) az 
összekeveredett képeket rakjuk az eseménynek megfelelő sorrendbe! 2) Melyik képen 
mondja azt, hogy…? 3) Melyik két kép cserélődött fel? 4) Melyik kép hiányzik? Idézzük 
fel emlékezetből, hogy mit mond a fiatalember / a hölgy! 

 28. feladatlap: Viselkedés a közlekedési eszközökön. Ezt a feladatlapot azok a tanulók 
is meg tudják oldani, akik képolvasásra képesek. Az olvasni tudók maguknak 
olvashatják el a feladat szövegét és önállóan is tevékenykedhetnek. A képfelismerők 
számára pedig az ábrázolt helyzetek felismerése lesz lényeges. Variációként / nem 
beszélőknek mondhatunk állításokat, amelyhez meg kell találni a megfelelő képet: A 
fiú felmutatja a bérletét (helyes). Az álló utas kapaszkodik (helyes). A buszvezető segít 
a kerekesszékes gyereknek (helyes). A férfi átbiciklizik a zebrán (helytelen). Az autó 
ablakán az utas kidobja a szemetet (helytelen). Az utasok hangoskodnak / nem 
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mindenki kapaszkodik (helytelen). A nő és a férfi jegyet vált az automatánál (helyes). A 
fiú átmegy a piros lámpánál / mobilozik, miközben átmegy az úttesten / fejhallgatót 
visel, miközben átmegy az úttesten (helytelen). A fiú nem adta át a helyet az idős 
néninek (helytelen). Lehetségesek a leírtakon túl egyéni megfigyelések, megoldások is, 
pl. a 2. sor 1. ábráján van, aki kapaszkodik, ez helyes; a 3. sor utolsó képen van még 
üres hely, oda le tud ülni az idős hölgy. 

1.2. fejezet: Lakóhelyismeret. Közlekedésre nevelés 

1.2.1. Témakör: Ismerd meg a környezeted! 

43. oldal: Bemutatkozik és felvezeti a témakört a fejezet narrátora. A fejezet leckéinek 
feldolgozása során bevezetésként többször is vissza lehet majd térni: Milyen kérdésekre 
keressük a választ? Alkalomról alkalomra kijelölhetjük az aktuális kérdést. Ugyanígy az órák 
végén visszatekinthetünk, összegezhetünk: Megtaláltuk-e a választ? Mi volt a válasz? Mit 
tanultunk meg?  

 15. feladatlap: a témakör egészéhez kapcsolódhat. Értelemszerűen a 
kirándulásnaplót, illetve egyes részeit akkor töltsük ki, amikor valóban volt 
megfigyelésre lehetőség. Kisebb településeken elégséges lehet egy-két órányi 
tanulmányi séta is, nagyvárosokban lehetséges, hogy több utazást kell tervezni. 
Mindenképp figyelemfelkeltőbb, több tapasztalatszerzésre ad azonban lehetőséget, 
ha a megszokottól eltérő környezettel ismerkedhetnek a tanulók. Írni nem tudók 
számára javasoljuk a különféle vonatkozó piktogramok kinyomtatását az internetről 
és/vagy a tankönyv 68–69. oldalán található táblák közül a vonatkozók 
fénymásolásával, kivágásával, majd beragasztásával kitölteni a naplót. 

44–45. oldal: Kirándulunk. Nem önálló lecke, hanem a fejezet különféle aspektusait 
felvonultató kép. A különféle témák, amelyek megjelennek, különféle fel- és 
megismeréseknek, következtetéseknek a megfogalmazásához adnak alapot: a tájékozódás 
térkép segítségével, különféle felszíni formák, folyó- és állóvizek, természeti adottságok és a 
jellemző termelési tevékenységek közötti összefüggések, különféle közlekedési eszközök és 
vonatkozó szabályok felidézése, sőt környezetvédelmi alapismeretekkel, 
környezettudatosságra neveléssel is összekapcsolható. Hogyan ábrázoljuk a térképen? 
Vannak könnyen beazonosítható elemek: a víz kék, a síkság (mező) zöld. Van, ami kicsit 
becsapós: a hegy akkor is barna, ha erdő van rajta, az utakat – attól függően, hogy milyen 
széles, milyen forgalmas – különféleképp jelölik. Amit az ember helyez oda (és meg is 
változhat), azt általában ikonokkal jelöljük: parkolóhely, étkezőhely, gyár, mezőgazdaság, 
növénytermesztés helye stb. Figyeljük meg a saját lakhely térképét! Mit sikerül felismerni, 
beazonosítani? 
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 1. feladatlap: néhány dolog rossz helyre került az ábrán: a lány a domb tetejéről akar 
horgászni – a csónakosnál viszont nincs horgászbot; a lánctalpas markoló vizet mer; a 
faszállító teherautón tehén utazik; a vitorlás az autóparkolóban áll; valaki a tehenek 
közt kerékpározik. Ezeket kell megtalálni, megjelölni. Ha többször is szeretnénk ezt az 
oldalt használni, akkor jelezhetjük a hibákat piros koronggal vagy fóliára applikált 
áthúzás-jelzéssel (piros x-szel). Ha véglegesnek szánjuk, lehet egyszerűen piros áthúzás 
vagy bekarikázás. Differenciálás: akinek szükséges, összehasonlításként használhatja a 
tankönyvi képet. 

 2. feladatlap: néhány dolog hiányzik a képről: a kiránduló fiú kezéből a térkép, a tavon 
vitorláscsónakázónak a csónakja, a kerékpározó kerékpárja. Differenciálás: akinek 
szükséges, összehasonlításként használhatja a tankönyvi képet, akinek megy anélkül, 
próbálkozhat emlékezetből, illetve kikövetkeztetéssel megoldani. Utóbbihoz segítő 
kérdéseket tehetünk fel. 

 46. oldal: Különféle ábrázolása figyelhető meg a földrajzi felszínnek. Vegyünk elő egy 
atlaszt! Mit ismerünk fel? A továbbiakban részletesebben is megjelennek az 
ábrázolásmódok, a „távoli” „globálistól” haladunk majd a konkrétabb, 
részletgazdagabbak felé.  

47. oldal: A Föld. Ha lehetséges, tanulmányozzunk egy Földgömböt. Figyeljük meg a 
forgástengelyt! Sötétítsünk be, majd világítsuk meg egy zseblámpával (vagy asztali lámpával): 
ahogy forog a Föld, úgy váltakozik nappal és éjszaka. Merre van észak? A forgástengely felső 
pontja az Északi-sark. Érdekességként megfigyelhetjük, hogy a könnyebb tájékozódás 
érdekében a térképészek vonalakat (úgynevezett hosszúsági fokokat) rajzoltak be. Képzeljük 
el, hogyan nézne ki, ha ezek mentén le lehetne fejteni a gömbről a papírt (a képet), és 
kilapítanánk! Nézzük meg az atlaszban / a nagy térképen! Hol találhatók hasonlóságok, ki 
ismer ugyanolyan formát? Kiemelten figyeljük meg Európa körvonalát, előkészülve a 
következő ismeretanyagra. 

 3. feladatlap: a Földgömb és a térkép. Képolvasási feladat, melyben három különféle 
kartográfiai ábrázolást kell megkülönböztetni: Földgömb, világtérkép és domborzati 
térkép (esetleg helyes megoldás lehet még: turistatérkép). 

 5. feladatlap: Kontinensek 1. Vágjuk ki a 6. feladatlap (Kontinensek 2.) alján található 
szóbuborékokat a kontinensek nevével! Szóolvasó és globális szófelismerő 
tanulóinkkal olvassuk el és értelmezzük ezeket, majd helyezzük rá az ábra megfelelő 
részére! Olvasni nem tudó tanulók a 6. feladatlap ábrájának elemeit (az előzetesen 
szétvágott) puzzle-képet illeszthetik össze, melyhez segítséget nyújthat az 5. feladatlap 
ábrája. 

48. oldal: Európa, Magyarország helye Európában. Figyeljük meg a Földgömbön / Föld 
térképen Európát, és azonosítsuk be az alakja alapján! Figyeljük meg Magyarország alakját, 
helyét. A fehér vonalak az országok határait jelzik. Magyarország határa pirossal van kiemelve. 
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Számoljuk meg, hány szomszédja van! Készíthetünk fénymásolatot, az országhatároknál 
vágjuk szét, és puzzle-szerűen rendezhetjük össze. Érdemes lehet előtte rajzlapra 
felragasztani, hogy kicsit stabilabb legyen. 

4. feladatlap: Keressük meg Magyarországot! Vessük egybe a tankönyvi ábrával! 
Olvassuk el a többi ország nevét! Olvassuk el, hogy mi a fővárosuk! Ha van személyes élmény, 
elevenítsük fel. Minden tanuló választhat egy-egy országot, amelynek leírja a nevét és a 
fővárosa nevét a lap aljára. Keressünk ezekről a helyekről képeket az interneten. 

49. oldal: A 46–48. oldal inkább a korábbi ismeretek felelevenítésére szolgál, ezeket 
csak a szükséges mértékben részletezzük. Feltehetően tanulóink egy részének új ismeretként 
fog megjelenni a Magyarország szomszédai mint fogalom, illetve ezek nevesítése. 
Felvezetésképp nézzük meg az előző oldalt! Vegyük elő a fénymásolatot, jelöljük / színezzük 
át a szomszédos országokat! Figyeljük meg újra Magyarország alakját! Most nézzük meg a 49. 
oldalt! Mit ábrázol? Vegyük észre, hogy az alakja alapján Magyarország ismerhető fel. Mit is 
jelent, hogy „másik ország”, „szomszédos ország”? Olyan tapasztalati lehetőséget kerestünk, 
ami alapján egyértelmű az elkülönülés, ehhez pedig az országok zászlóit és az egyes népek 
anyanyelvét találtuk. Itt nem részletezzük, hogy több ország hivatalos nyelve lehet azonos 
(német nyelvű országok), vagy emellett kisebbségi népcsoportok anyanyelve eltérhet 
(magyarok Erdélyben, a Felvidéken, magyarországi nemzetiségek), kivéve ha valamelyik 
tanulónak van ilyen ismerete, esetleg tapasztalata. Az országok zászlói egyben felnyíló 
ablakok, melyekben a szomszédos országok hivatalos nyelvén olvashatjuk, hogyan mondják 
azt, hogy „igen” és „Jó napot!”. Természetesen ez nem elsajátítandó tananyag, kifejezetten a 
másik ország, másik nép demonstrálására került a könyvbe, a felnyíló ablakokkal a kíváncsiság, 
a felfedezés lehetőségét kínálva. Kapcsoljuk össze a nemzeti jelképeinkről szóló ismeretekkel 
(bővebben a 3. fejezetben tárgyaljuk): minden országnak van saját zászlója, ami a jelképe. 

Keressük meg a 4. feladatlapon Magyarország szomszédait, majd jelöljük be ezeket az 
országokat. 

 7. feladatlap: vágjuk le a lap szélein található szócsíkokat és zászlókat! Ki melyikre 
emlékszik? Ki tudja felidézni a helyét a térképen? Nem elvárt tudás, de 
megfogalmazható a jobban haladó tanulókkal: északi szomszéd, déli szomszéd stb. 
Hívjuk segítségül a tankönyv ábráját a helyes megoldás megtalálásához / az 
önellenőrzéshez. Vessük egybe a 3. fejezetnél található 10–14. feladatlappal, 
belátásunk szerint kombinálva feldolgozásukat a jelen tananyaggal. 

50. oldal: Hazánk, Magyarország. Domborzati térkép. Kapcsolódás a Környezetismeret 
tantárgy anyagával. Itt inkább ismétlő-megerősítő szándékkal szerepel, mivel ebből lesznek 
levezethetők az elemi gazdaságföldrajzi ismeretek, amelyek valójában a társadalmi ismeretek 
tárgyhoz tartoznak. Vessük össze a 44–45. oldal ábrájával! Milyen felszíni formákat látunk? 
Keressünk hegyet, dombot (hegységet, dombságot), síkságot / alföldet (olyan síkság, amely a 
hegyeknél, domboknál mélyebben helyezkedik el és lapos), tavat, folyót. Párhuzamosan 
elővehetjük segítségképp az 54. és az 55. oldal összegző leírásait is. Magyarország mely részén 
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vannak hasonlók? Keressük meg a térképen! Miről ismerjük fel? Megemlítés szintjén 
kitérhetünk arra is, hogy milyen gazdasági tevékenységeket látunk a 44–45. oldalon, de 
részletezni, az összefüggéseket tudatosítani később fogjuk. 

51. oldal: Tanulóink többsége számára feltehetően új fogalom lesz a megye 
(Magyarország megyéi): a megye kisebb része az országnak. Mindenféle szolgáltatásnak 
elérhetőnek kell lennie a megyében, ami nem minden városban van, például ilyenek a 
felnőttek iskolái, a gyermekotthonok. Ha van a csoportban a környező településről bejáró 
és/vagy kollégista tanuló, ezt felhasználhatjuk példaként. 

52–53. oldal: A Településtípusok tárgyalása így összefoglalva itt jelenik meg először, 
ezért a kapcsolódó fogalmak egy része még ismeretlen lehet tanulóink számára. Kezdjük a 
feldolgozást felvezető kérdésekkel, irányított beszélgetéssel. Ki hol lakik? Mi található a 
környéken? Ki hova talál el, ki tud a lakhelyén önállóan közlekedni? Van-e posta, gyógyszertár, 
múzeum stb.? Milyen tömegközlekedés van? Helyi és/vagy helyközi? Milyen járművekkel 
utazhatunk ott? Most nézzük meg a képeket! Melyik hasonlít leginkább a mi településünkre? 
Egyéni képességhez mérten kell a négy fő településtípus jellemzőit ismerni; a saját lakhely 
besorolására, egy-egy jellemzőjének tudatosítására mindenképp törekedjünk. A szöveget a jól 
olvasók önállóan is tanulmányozhatják. A falu kapcsán, amennyiben van ilyen ismerettel 
rendelkező tanuló, javasoljuk megjegyezni, hogy – bár kevés, de – néhány közösségi helyszín 
itt is szokott lenni (általános iskola, faluház, játszótér, focipálya stb., igazítsuk a valós helység 
adottságaihoz). A főváros kapcsán a „nemzetközi repülőtér” és a „kiterjedt úthálózat” 
magyarázatra szorulhat. Előbbiről kereshetünk képeket az interneten és/vagy 
tanulmányozhatjuk a menetrendet, megfigyelve, hogy külföldre indulnak a járatok 
(kapcsolható a magyar–nem magyar / külföld / másik ország fogalomköréhez, pl. 49. oldal). 
Utóbbihoz használhatjuk az F4 jelű fóliát, beazonosítva Budapestet, és megfigyelve, hogy az 
autópályák mind innen indulnak.  

 8. és 9. feladatlap: Települések 1. és 2. Hasonlítsuk össze a képeket a tankönyviekkel. 
Azonosítsuk a legfőbb jellemzőket. Különféle kérdésekkel segíthetjük, irányíthatjuk a 
felidézést, majd térjünk rá arra, hogy mennyien laknak az egyes településeken. Végül 
ennek megfelelően rajzoljanak a tanulók több-kevesebb embert, családot az ábrákra! 
Egyéni adottságokhoz illeszkedve lehetnek egyszerű pálcikarajzok vagy jobban 
kidolgozott alakzatok. Segíthet a tankönyvi ábra eleje, de az a cél, hogy ne mechanikus 
másolás legyen, illetve a számosság mellett helyezzünk hangsúlyt a „tapasztalati 
mértékegységekre”: a tanyához egy családot, a faluhoz 2-3 családot és szomszédokat, 
a városhoz ismeretlen embereket is, a nagyvároshoz és a fővároshoz nagyon sok, 
egymás számára ismeretlen embert kell rajzolni – kapcsoljuk össze a szociális körrel 
(18. oldal)! A feladatlap felhasználható színezőként is, illetve „melyik településre igaz” 
játékhoz is, amelyben a pedagógus vagy a tanulók egymásnak mondanak állításokat, 
és ki kell találni, hogy melyikről van szó; ezt jelölhetik korongráhelyezéssel. Lehet 
továbbá saját készítésű vagy az internetről kinyomtatott négy eltérő ikon / kis kép 
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felhasználásával egyeztetni: „Tedd a búzát a tanyához; tedd a csirkét a faluhoz; tedd a 
virágárust a városhoz; tedd a villamost a nagyvároshoz”. Ha sikerül elegendő képet 
gyűjteni, lehetséges a halmazalkotás logikájával is dolgozni: mely település(ek)re 
jellemző (a gyár, a múzeum, a ruhabolt, a bevásárlóközpont stb.). 

 16. feladatlap: Lakóhelyem. A szűkebb társadalmi környezet tudatosítását, a település 
jellemzőiről tanultak tapasztalati feldolgozását segítő feladatok. A tágabb közösséghez 
tartozás érzésének alakítása, tudatosítása a célja a kedvenc helyszín fényképpel való 
rögzítésének. Közös munka is készülhet a különféle fényképekből, melyek digitalizált 
változatát egy ppt-bemutatóba lehet szerkeszteni „A mi településünk, … (név)” 
címmel. Fővárosiaknak megfontolásra ajánljuk a kerületre szűkítés lehetőségét. A 
fényképek elkészülésének többféle útját választhatjuk: Ha van a tanulónak saját 
telefonja, belátása szerint elkészítheti. Sok esetben a szülő közreműködése is kérhető. 
Ha ezek nem megvalósítható alternatívák, egy közös tanulmányi séta keretében, 
pedagógusi segítségnyújtással készülhetnek képek (nem részletezzük, hogy kinek és 
milyen készüléke használható, kinek milyen részfeladat adható, hogyan határozzuk 
meg az útvonalat, mennyi és mire terjed ki a tanulói kezdeményezés – de szükséges 
végiggondolni a lehetőségeinket). 

54. oldal: Felszínformák. Részben ismétlő-emlékeztető tartalom. A tartalom logikája: 
szöveges leírás – jellemző fénykép – egyezményes jelzése a térképen. A tanulók képességéhez 
igazodóan lehet az egyes megjelenítéseket feldolgozni, felismerésüket elvárni. Vessük egybe 
az eddig tanulmányozott térképekkel! Mi milyen környéken lakunk, milyen felszín/domborzat 
jellemző a lakhelyünkön? Ha volt az osztály korábban eltérő felszínű környéken kirándulni, 
táborozni, vegyünk elő fényképeket, figyeljük meg, és igyekezzünk saját élményhez kötni az 
ismereteket! Végezzünk összehasonlításokat! A pedagógus vagy a tanulók mondjanak 
állításokat, és ezekről döntsék el, hogy melyik területre jellemző (lakhely vagy 
kirándulás/tábor helyszíne). Gyűjtsünk minél több igaz állítást a lakhelyünk felszínére 
vonatkozóan! Vegyünk elő egy atlaszt, és keressük meg a saját településünket! Mi figyelhető 
meg, milyen színnel van jelölve a környéke? Mit jelent ez? Lehetőség szerint modellezzük le 
egy terepasztalon vagy gyurmából/agyagból az egyes felszínformákat, ügyelve, hogy az adott 
csoportban mely fogalmak lehetnek kevéssé ismertek, újak! Vessük egybe és azonosítsuk az 
itt tanultakat az 50. oldalon található Magyarország domborzati térképen. A tematikus 
tervezés során szerencsés, ha a Környezetismeret tárgy vonatkozó tartalmaival párhuzamosan 
dolgozzuk fel. A tankönyvi szöveg megfogalmazásánál törekedtünk a könnyen érthetőségre, 
de a pontosságra is. Viszonylag elvont fogalmakról lévén szó, ezt nem tudtuk teljesen 
megvalósítani. Ezért is tartjuk fontosnak a saját élménnyel, tapasztalattal való egybevetést, az 
elméleti szinten való felidézést pedig egyéni képességekhez igazodva lehet elvárni vagy ettől 
részben eltekinteni. Az oldal célja a gazdaságföldrajzi összefüggések felismeréséhez az 
előismeretek rendezése, felelevenítése. 
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 10–12. feladatlap: tartalmának ismétlő és/vagy összefoglaló-szintetizáló 
feldolgozásához javasoljuk együtt, illetve egyéni képességekhez illeszkedő 
mennyiségben lottójáték formájában használni. Első feldolgozás során még ne 
dolgozzuk fel a gazdasági tevékenységekre utaló képanyagot, illetve csak később 
nevesítsük ezeket (ld. tankönyv 57. oldal). Fejleszti az önellenőrzést, ha az első 
használatkor a helyes megoldás szerinti összetartozó lapok hátoldalát azonos 
jelölőmatricával / betűjellel / szimbólummal / színezéssel látjuk el – így később a tanuló 
maga is ellenőrizheti, hogy valóban összeillenek a kiválasztottak. 

55. oldal: A felszín vizei. Részben ismétlő-emlékeztető tartalom. A tartalom logikája: 
szöveges leírás – jellemző fénykép – egyezményes jelzése a térképen. A tanulók képességéhez 
igazodóan lehet az egyes megjelenítéseket feldolgozni, felismerésüket elvárni. Az oldal célja a 
gazdaságföldrajzi összefüggések felismeréséhez az előismeretek rendezése, felelevenítése. 
Sok tanulónak új fogalom lehet a „hévíz” vagy „termálvíz”. Tanulmányi séta keretében – 
lehetőleg a Környezetismeret tantárgy hasonló tartalmaival összehangolva – figyeljük meg a 
településen található, vagy a legközelebbi természetes vizet. Nézzünk az interneten képeket, 
és figyeltessük meg a hasonlóságokat és különbségeket. 

 13. feladatlap: A 10–12. feladatlappal együtt javasoljuk felhasználását a fentebb 
leírtaknak megfelelően, először a gazdasági tevékenységekre utaló képanyag nélkül 
(vagy ennek nevesítése történik később, ld. Tk. 58. oldal). 

56. oldal: Vaktérkép, amit a hozzá tartozó fóliákkal kiegészítve használhatunk (F1–F4, 
közvetlenül az oldalhoz lefűzve található). Egyéni képességekhez, információbefogadási 
képességhez és differenciált észlelés képességéhez igazodóan egyidejűleg több-kevesebb 
használható. Egymásra lefűzve, amennyiben a tanuló motoros koordinációjának gyengesége 
miatt könnyen elcsúszik, gyurmaragasztóval rögzítve javasoljuk használatát. A narrátor feltesz 
egy-egy megfigyelésre sarkalló kérdést, ami alapján a tanulók beazonosíthatják a konkrét 
tartalmat, segítve a korábban tanultak felidézését és új helyzetben való alkalmazását.  

F1: Magyarország fő tájegységei. Mi hol lakunk? Hol jártunk már? Keressünk képeket 
ezekről a helyekről az interneten! F2: Magyarország főbb természetes vizei. Melyik a folyó, 
melyik a tó? Honnan ismerjük fel? Jártunk már valamelyiknél, ismerjük valamelyiket? F3: A 
főváros és 18 megyeszékhely szerepel a képen. Alkoholos filccel bejelölhetők további 
települések: saját lakhely, az iskola települése, az osztályban ismert néhány település. Vessük 
egybe a megyetérképpel (51. oldal)! Melyik megyében lakunk, mi a megye székhelye? Milyen 
szolgáltatások érhetők el ott? Főleg saját tapasztalat, ismerősök történetei alapján próbáljuk 
ezeket felidézni (nagymama szakrendelésre jár, valaki színházban volt ott, 
nagytestvér/szomszéd oda jár középiskolába/egyetemre stb.). F4: úthálózat, fontosabb utak. 
Ki merre járt már busszal, autóval?  
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 17. feladatlap: Magyarország vaktérképe. Felhasználásához a lapon megfogalmazott 
kérdésekkel adtunk néhány ötletet, melyeket egyéni képességekhez, ismeretekhez 
igazodva javaslunk bővíteni. Differenciálási lehetőség a megoldáshoz használható 
segédeszközök mérete, milyensége, mint a tankönyvi ábra, az internetes térképek 
műhold-nézetben, eltérő méretű térképek, a tankönyvi fóliák stb. 

57. oldal: Domborzat és gazdasági tevékenység. Tisztázandó a gazdasági tevékenység 
fogalma, aktív használata azonban nem elvárt. Javasolt meghatározás: azok a munkák, 
melyekkel a növényeket és az állatokat, valamint a különféle ásványi anyagokat hasznosítjuk. 
E munkák során ennivaló/élelmiszer készül, de például a fából tűzifa, bútor és még sok minden 
más lesz, vagy a gyapotból cérna és vászon (ruhaanyag), a lenből vászon, a kenderből kötél. A 
sót ételízesítésre használjuk, a szenet elégetjük, az ércekből fémet olvasztunk ki. A tankönyvi 
példákat úgy állítottuk össze, hogy minden természeti környezethez két különféle jellemző 
gazdasági tevékenységet mutathassunk be, és összességében legyen példa mind a 
növénytermesztésre, mind az állattenyésztésre, mind az egyéb (pl. bányászati) tevékenységre. 
A 44–45. oldal ábráján is számos megfigyelhető, keressük meg ezeket! ((külszíni) bányászat, 
fakitermelés, gyümölcs- és szőlőtermesztés, zöldségtermesztés, gabonatermesztés, 
állattenyésztés (szarvasmarha- és juhtenyésztés), esetleg utalás a haltenyésztésre a 
horgásztóban). Keressünk példákat, tanulmányi kirándulás során figyeljük meg, hogy milyen 
gazdasági tevékenységeket űznek a környékünkön! Egyéni vagy családi szinten is lehetséges 
háztáji formájában. Hozzuk létre a saját mini-gazdaságunkat, termeljünk cserépben vagy a 
tankertben bazsalikomot, paradicsomot, epret stb. (a csoport lehetőségei és választása 
szerint). Kapcsolható a környezetismeret tárgy ismeretanyagához is. 

Vegyük elő a 10–12. feladatlap képeit, egészítsük ki a gazdasági tevékenységekre 
utalókkal! A korábbiakhoz hasonlóan, de már nagyobb képkészlettel tevékenykedjünk! Az 
ismeretanyag további elmélyítésére szolgálhat, ha tablószerűen helyezzük el: akár a táblán, 
közös munkával (minden tanulónál egy-két kép van). A felső sorban a domborzat színkódját 
előre felhelyezzük. Az alatta lévő sor elejére feliratot készítünk: állattenyésztés, majd a 
képeket az adott felszíni színkód alá helyezzük, ahol jellemző. Ha a tanuló környezetében más 
jellemző, el lehet térni az általunk megadottól – pl. alföldi szőlőtermesztés, vagy domb-/ 
hegyvidéken szarvasmarha-legeltetés. A képanyag kiegészíthető további képekkel, melyeket 
akár maguk is készíthettek a tanulók a közeli levendulaültetvényről, kecskefarmról stb. 

58. oldal: A vizekhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek. Ha van a településen 
halgazdaság, tanulmányi séta keretében látogassuk meg. Néhány folyónkon vannak 
erőművek, szintén érdemes a lehetőségekhez mérten egy osztálykirándulást ilyen helyszín 
érintésével tervezni. Az áruszállítás csak nagyobb folyókon, nagy tavakon és tengereken 
lehetséges. Vegyük elő az 56. oldalt és az F2 fóliát! Vajon melyik vizünk alkalmas hajózásra? 
(Duna, Tisza, Balaton) Keressünk videókat az interneten nagy óceánjárókról, kikötőkről! Ki 
utazott már hajóval? Idézzünk fel minél több személyes élményt nyári táborokról, 
osztálykirándulásokról! A sólepárlás a tengerpartokon zajlik. Ha vannak tanítványaink, akik 
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már jártak tengerparton, idézzük fel a sós víz élményét. A termálvíz, gyógyvíz fogalma némely 
tanulónak elvont lehet. Aktív ismerete nem feltétlen elvárás.  

 Vegyük elő a 13. feladatlap képeit, egészítsük ki a gazdasági tevékenységre utaló 
képekkel a feldolgozást! 

 Használjuk együtt is a 10–13. feladatlap képanyagát! 
 14. feladatlap: a tengervíz, illetve a sólepárlás személtetését szolgáló tanulói 

kísérlethez ad támpontot és megfigyelési szempontokat. A párolgást felgyorsíthatja, 
ha fűtési idényben a fűtőtestre helyezzük vagy ha tűző napra tesszük az edényt. Ahogy 
a kép is mutatja, igazán látványos, ha Petri-csészét használunk, de ennek híján akár egy 
befőttesüveg teteje is tökéletesen megfelel. 

 17. feladatlap: Rejtvény, melynek célja az eddig tanultak felidézése. 1. TERMÁLVÍZ, 2. 
KÉK, 3. TENGER, 4. UKRAJNA, 5. HEGYSÉG, 6. PATAK. A megfejtés: TÉRKÉP. Globális 
szófelismeréssel rendelkező tanulók számára javasoljuk a megoldások előzetes, 
méretarányos kinyomtatását (pl. egy fénymásolt lapon történő beírásokkal), a helyes 
megoldást pedig 2-3 különféle lehetőségből válasszák ki. További differenciálási 
lehetőséget kínál a megfejtés (önálló) leírása és/vagy lerajzolása. 

1.2.2. témakör: Közlekedésre nevelés 

59. oldal: Közlekedünk. Felvezető, a korábbi ismeretek felelevenítésére szolgáló oldal. Az 
adott településtől függően eltérőek lehetnek a tanulók tapasztalatai, ezért javasoljuk, hogy 
keressenek videófelvételeket az interneten a különféle közlekedési eszközökről. Megfigyelési 
és feldolgozási szempontok: Hol járnak az egyes járművek? Milyen gyakran járnak ezek? 
Hogyan lehet feljutni rájuk? Kik és mikor (hová, miért) utaznak vele?  

60. oldal: Közúti közlekedés. Tisztázzuk a közút fogalmát: Épített, aszfaltozott utak, 
amin autók, buszok, teherautók közlekednek. Figyeljük meg a képeket! Ki melyik eszközt 
ismeri, ki milyen utakat ismer (az iskola környezetében milyen közutak vannak, hogyan 
közlekednek a tanulók a lakhely és az iskola között)? Egyeztessük a feliratokat a képekkel! 

61. oldal: Kötöttpályás közlekedés. A tanulók többségének feltehetően új fogalom lesz 
a kötött pálya. Olyan útvonal, ahol sínen közlekednek a járművek. Ezeknek a járműveknek 
nincs kormánya. (Kiegészítő anyag lehet, ha van érdeklődés, a váltók működése. Ez határozza 
meg a vonat/villamos útirányát). Vannak különlegesebb járművek is, amelyek némelyikével 
még biztosan nem találkozott a tanulók többsége (pl. fogaskerekű). Ezekről érdemes további 
képeket, videófelvételeket felkutatni, illetve az osztálykirándulás, nyári táborok programjaiba 
beiktatni egy-egy kipróbálását. 

62. oldal: Kerékpáros közlekedés. A továbbiakban részletesebben is kifejtendő téma 
felvezetése. A kerékpárút elsajátítandó fogalom: A járdától és az úttesttől egyaránt 
elkülönített utak. A pontos kivitelezése változó, de mindig felfestéssel (is) jelzett. Az úttesttől 
felfestéssel leválasztottat kerékpársávnak nevezzük. Új, differenciáltabb ismeret lesz a tanulók 
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számára, hogy mivel lehet kerékpárúton közlekedni: olyan járművekkel, amit az ember maga 
hajt (amennyiben van ilyen ismeret, kiegészítő anyagként megbeszélhető, hogy a 
kismotorokkal, egyéb elektromos kisjárművekkel, sporteszközökkel is lehet, ezekre szigorú 
sebességkorlátozás – 30 km/óra – érvényes). Fontos, hogy a különféle képességeknek 
megfelelően mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet. 

63. oldal: Gyalogos közlekedés. A továbbiakban részletesebben is kifejtendő téma 
felvezetése. Ezen az oldalon arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a járdán hogyan, mivel lehet 
közlekedni – így került ide a görkorcsolya és a roller is. Fontos megtanulni, hogy a járdán 
mindig a gyalogosnak van elsőbbsége, ha rollerezünk, görkorcsolyázunk, csak lassan lehet 
közlekedni, vigyázni kell a gyalogosokra. 

 19. feladatlap: Közlekedési szabályok. Utcakép egy forgalmas, jelzőlámpás 
kereszteződéssel. Megfigyelhető, hogy ki milyen szabályokat tart be: Hol közlekedik 
(járda, zebra, kerékpárút, úttest). Kinek van piros lámpája? Becsapós lehet, hogy az 
autós közlekedés irányából látjuk az eseményeket, tehát látjuk a piros lámpát is, ami 
azonban nem vonatkozik a gyalogosokra. Ezt felfedezve berajzolhatjuk a gyalogosok 
zöld jelzéses jelzőlámpáját (esetleg nyíllal jelezve, hogy melyik irányra vonatkozik). Egy 
szabálytalan közlekedőt rejtettünk el a képen: a szemből jövő autónak piros a lámpa, 
nem lenne szabad behajtania a kereszteződésbe. Ez egy gondolkodtató feladat. A 
megoldáshoz kissé bonyolult logikai következtetésre van szükség, hiszen nem látható 
direkt módon, hogy pirosat mutat neki a lámpa, hanem a keresztirányú forgalomból és 
az innenső nézetből, (az autónak szemközti) lámpa piros jelzése alapján kell rájönni. 

64. oldal: Közlekedés vízen és levegőben. Ezekkel a járművekkel ritkábban és/vagy 
különleges céllal utaznak az emberek: 1) ha messzire kell utazni és/vagy gyorsan kell odaérni, 
2) élmény, kirándulás céljából, 3) speciális esetekben mentő, rendőrség, tűzoltóság, katonai 
légi és vízi járművek. Ezt igazítsuk a tanulók ismereteihez, érdeklődéséhez. A fogalmak 
használata során tegyünk különbséget szállítás és közlekedés között: szállításról akkor 
beszélünk, ha az út célja áll a középpontban (logisztikai megközelítés), a közlekedés pedig 
maga a megvalósítás folyamata (a személyszállítás módját, eszközét kiválasztom, amikor el 
akarok jutni valahová, amikor pedig már úton vagyok, közlekedem). Árut, különösen nagy 
és/vagy nehéz dolgokat, illetve nagy mennyiségben szállítanak óceánjárókkal, 
konténerhajókkal. A szállító repülőgépek szintén sok árut el tudnak juttatni a célhoz. Külön 
előnye a gyorsaság, így romlandó árut, például élelmiszert is el lehet nagy távolságra is juttatni. 
Számos vonatkozó videóanyag érhető el az interneten. Vegyük elő a 46–48. oldalt, figyeljük 
meg a Föld / Európa nagy vizeit és a kontinenseket! 

65. oldal: Közlekedési szabályok. A gyalogos közlekedésre helyezzük a hangsúlyt, mivel 
ez mindenkit érint. Településtől, lakhelytől függően lehetnek eltérések, a feldolgozandó 
tartalmakat bátran igazítsuk ehhez. Mindenképp térjünk ki a járda fogalmára: olyan épített út, 
amit gyalogosok számára alakítottak ki, és általában aszfaltozott vagy kövezett a felszíne. 
Szövegesen is megjelenik a tartalom, ezt az olvasni tudó tanulók feldolgozhatják. A mobilozás 
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(jobb alsó kép) mellett a fej- és fülhallgatók veszélyére is fel kell hívni a figyelmet – különösen, 
ha van, aki önállóan közlekedik, vagy önálló közlekedésre nevelünk. Ehhez végezhetünk valós 
helyzetű kísérletet: csukott/bekötött szemmel jelezni kell, ha felismeri a felvételről lejátszott 
járművek hangját (fokozatosan erősítjük fel a hangerőt); majd ugyanezt fej- / fülhallgatóval is 
megcsináljuk. 

A közlekedési táblák fentről lefelé: 1) gyalogátkelőhely / zebra. Itt mehetünk át az 
úttesten. A gyalogosnak itt elsőbbsége van, de mindig körül kell nézni. 2) gyalogút. Ezeken az 
utakon csak gyalog szabad közlekedni. 3) vigyázz, gyalogátkelőhely! Az autósoknak szól, 
figyelmeztetik, hogy gyalogos átkelőhely következik, ahol át kell engednie a gyalogost. 4) és 5) 
Tilos a gyalogos közlekedés! Ahol ilyen táblákat látunk, nem szabad gyalogosoknak menni. 

 20. feladatlap: Néhány jellegzetes, különféle helyeken és körülmények között 
előforduló, különféle típusú táblák. Halmazalkotás: melyek a tiltó táblák? Melyek a 
figyelmeztető táblák? Melyek a megengedő táblák? Gondolkodj, következtess 
(kvízjáték): Mit tilthat? Mire figyelmeztethet? Mit enged meg? További lehetséges 
kvízjáték (vagy bingó): a pedagógus elmond egy tiltást / figyelmeztetést / lehetőséget, 
és a tanulóknak ki kell következtetni, hogy melyik tábla jelentheti / a nála lévő 
megfelel-e az elhangzottaknak. Két tankönyv mellékletének együttes használata 
esetén memóriajátékként használható (később kiegészíthető a 21. feladatlap 
képeivel). 

 22. feladatlap: Közlekedési táblák 3. színező. Erősítsük meg a táblák alakjáról, színéről 
tanultakat! Keressük meg ezek párját a 20–21. feladatlap kivágott képein! 

66. oldal: Szabályok kerékpárosoknak. A megtanulandó tartalmat, ennek 
részletezettségét a tanulók kerékpározási szokásaihoz, ismereteihez igazítsuk. Mindenképp 
javasoljuk megfigyeltetni: kerékpárút (vö. 62. oldallal), zebrán gyalogosként közlekedik a 
kerékpáros is, a biztonságos kerékpározáshoz különféle dolgok, felszerelések kellenek – ki mit 
ismer fel? (Ki lehet térni a „bicikli”-re, mint szinonimára). Amennyiben van kerékpárral 
közlekedő tanuló, kérjük meg, hogy hozza be a felszerelését, és mutassa be a többieknek / 
mutassák be egymásnak, tegyenek összehasonlításokat. 

 25. feladatlap: Közlekedünk 2. Két olyan fényképet közlünk, melyek valós helyszíneken 
készültek. A kerékpáros és gyalogos közlekedés egyidejű jelenlétére hívják fel a 
figyelmet, valamint arra, hogy ezeknek a helyzeteknek létezik a megfelelő 
szabályozása. Ezért emeljük ki a képeken a megfelelő közlekedési táblákat, útburkolati 
jelzéseket bekarikázással. Ha ezekre odafigyelünk, elkerülhető a baleset. Fontos, hogy 
mindig figyeljünk a többi emberre is (egy, a parkban szaladgáló/kismotorozó kisgyerek 
nem ismeri ezeket a jelzéseket), különösen a kereszteződéseknél!  

 24. feladatlap: Közlekedünk 1. Gondolkodtató feladat: számos egyszerű jármű, 
sporteszköz használatát tiltó jelzés van egy táblára összegyűjtve – ki kell következtetni, 
hogy kiknek van fenntartva az adott útvonal.) (Segítség lehet: ez egy sétaút.) Itt 
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gyalogosan, babakocsival, kerekesszékkel lehet közlekedni. Kisgyermekeknek lehet 
háromkerekűzni, „kismotorozni”. Nem látunk tiltást a gördeszkázók, görkorcsolyázók 
számára sem, de – mivel ez egy apró kaviccsal felszórt útszakasz– a kicsi kerekek 
elakadnak benne. A megbeszélteket rögzítjük a lap alsó felében lévő táblázatban. 
Olvasni nem tudó tanulók számára javasoljuk, hogy felolvasást követően keressük a 
felső képen a vonatkozó ábrát – találunk olyat, amelyiken … (pl. futó) van? 

67.oldal: Kerékpárosokra vonatkozó közlekedési táblák. Minimum elvárás: ismerje fel 
a tanuló a kerékpárút tábláját (felső sor első ábra), a „Kerékpárral közlekedni tilos” táblát 
(felső sor harmadik kép) és a gyalogosokra vonatkozó táblákat (hol szabad gyalogosan 
közlekedni: második sor első és második ábrája). 

 21. feladatlap: Közlekedési táblák 2. Kerékpárosokra vonatkozó táblák. Halmazalkotás: 
melyek a tiltó táblák? Melyek a figyelmeztető táblák? Melyek a megengedő táblák? 
Gondolkodj, következtess (kvízjáték): Mit tilthat? Mire figyelmeztethet? Mit enged 
meg? További lehetséges kvízjáték (vagy bingó): a pedagógus elmond egy tiltást / 
figyelmeztetést / lehetőséget, és a tanulóknak ki kell következtetni, hogy melyik tábla 
jelentheti / a nála lévő megfelel-e az elhangzottaknak. Két tankönyv mellékletének 
együttes használata esetén memóriajátékként használható (később kiegészíthető a 20. 
feladatlap képeivel). 

 A 22. feladatlapot itt is elővehetjük. 

68–69. oldal: Számos szabályt és információt közlő közlekedési tábla gyűjteménye. 
Nem cél ezek megtanulása, sokkal inkább a piktogramok értelmezésének gyakorlása, 
érdekességek felfedezése, a saját lakóhely környékén jellemzők beazonosítása. Amit érdemes 
megfigyeltetni: a háromszög alakú, piros keretesek mindig valamire figyelmeztetnek. A kör, 
piros keretesek tiltanak. A kék táblák szolgáltatásokra, lehetőségekre hívják fel a figyelmet 
(mit lehet tenni, mit lehet találni az adott helyen). 

70. oldal: KRESZ-pályán. Ha van lehetőség, látogassunk el egy KRESZ-pályára. Keressük 
meg az ábrán a KRESZ-táblákat! Melyiket ismerik fel? Mit jelenthet, mit kell csinálni az arra 
közlekedőknek? Mire figyelmeztetnek a táblák?  

71. oldal: Tömegközlekedés. Kapcsoljuk össze az „Én és az irataim” (15–16. oldal) 
témakörrel, valamint a 39–42. oldalon tárgyalt viselkedésszabályokkal. 

 23. feladatlap: összeköti a településtípusokról és a közlekedési lehetőségekről 
tanultakat. Különféle olvasási szinteken oldhatók meg az egyes részfeladatok. A lap 
jobb oldalán lévő közlekedési eszközökről állapítsuk meg, hogy milyen településeken 
közlekednek, kössük össze a megfelelő képpel! Egy eszköz több helyen is előfordulhat 
(pl. a busz itt helyi és távolsági járatként egyaránt értelmezhető). 
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72. oldal: A Környezetismeret 5–6. tankönyvből átvett képanyag. Idézzük fel és 
erősítsük meg a tömegközlekedés előnyeiről tanult ismereteket. Legfőbb eleme a 
környezettudatosság. 

 26. feladatlap: Közlekedési módok. Összeköti a (tömeg)közlekedéssel kapcsolatos 
viselkedésszabályokról tanultakat a közlekedési eszközök differenciálásával: az is egy 
lehetséges csoportosítás, hogy melyek tekinthetők magánjárműveknek, és melyek a 
nyilvánosak, amelyeknek az igénybevételéért fizetni kell. Esetleg ki lehet térni a 
miértjére is: a sofőr bére stb. (vö. a tankönyv 14. és 40–41. oldalával). 
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2. KÖTET 

2.3. fejezet: Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 

2.3.1. Témakör: Történelmi áttekintés 

73. oldal: Magyarország a hazám. A fejezet nyitóoldala, ahol megismerhetjük a témakör 
narrátorát (tetszés szerint elnevezhető). Figyelemfelkeltő kérdéseket fogalmaztunk meg, 
melyek elsődleges célja az érdeklődés felkeltése, továbbá a korábbi ismeretek felidézése. A 
fejezet témáinak tárgyalása során többször visszatérhetünk ide, átbeszélve, hogy melyik 
kérdés lesz a napi anyag középpontjában, illetve összefoglalásként felidézni, hogy az adott 
kérdésre milyen válaszokat találtunk. 

74–75. oldal: Hősök tere. Különösen a magyar történelmi hírességek tárgyalásához 
kapcsolódó, általános témakeretező tartalom. Nemzeti ünnepeink tárgyalása során is vissza 
lehet nyúlni ehhez a képhez. Különféle konkrét tartalmakhoz illeszkedően javasoljuk az 
internetes források bevonását is.  

76. oldal: Régi idők emlékei. A történelmi alapismeretek felvezetésére szolgáló oldal. 
Mivel a történelmi időszemlélet, az évszázados távlatok igen nehezen megfoghatók, próbáltuk 
úgy érthetőbbé tenni, hogy a tanulók által ismert technikai eszközök, információhordozók 
léteztek-e már. Ennek másik vetülete, hogy milyen forrásokból tudunk az adott korszak 
eseményeiről. A tárgyi emlék mint új fogalom magyarázatra szorulhat: különféle használati 
tárgyak, például edények, csatok, cipők vagy ékszerek. Ezeket régi sírokban vagy régi épületek 
maradványaiban találják. Aktív, alkalmazott ismerete nem elvárás. Érdeklődő tanulók esetén 
az interneten további képanyag kereshető ásatásokról, honfoglaláskori leletekről. (Például az 
„Egy előkelő honfoglaláskori vitéz sírja Tarpa határából” c. videófilm egyes részletei). 

A középkori írásos emlékekről érdemes megjegyezni, hogy ezek még kézzel másolt, 
majd kézi nyomdával készült könyvek, kódexek, oklevelek voltak. Mivel sok időbe telt 
megalkotni ezeket, és a papír előállítása is drága és bonyolult eljárás volt, kevés készülhetett 
így, ezért különösen értékesek. A fontosabb híreket lovasfutárok vitték. Szerencsés esetben az 
ábrázolás-alakítás órai tematikával összehangolható valamilyen nyomdatechnika 
alkalmazásával készülő és/vagy kézi papír-előállítást célzó munkadarab elkészítése. 

A könyv- és újságnyomtatás kezdete (1400-as évek végétől): egyre jobb gépeket 
találtak fel, egyre több újságot és könyvet nyomtattak. Ezek közül viszonylag sok megmaradt 
(ez nagyrészt az újkori történelmi időszakkal hozható kapcsolatba). Már gyorsabban terjedtek 
a hírek, például gőzmozdonyos vonatok szállították a különböző városokba az újságokat. 
Megemlíthetjük továbbá, hogy ebben az időszakban fedezték fel a fényképezést. Ez akkoriban 
nagyon bonyolult volt, hosszan kellett mozdulatlanul maradni, hogy sikerülhessen egy kép. Az 
egyik legkorábbi ismert magyar kép Petőfi Sándort ábrázolja. 

Az újabb idők felfedezései, az elektromosság elterjedése lehetővé tették filmek, 
rádióadások készítését. Ekkor jelennek meg a hivatásos haditudósítók, rendszeres 
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haditudósítások (kezdetben ezeket csak a moziban, nyilvános vetítéseken lehetett 
megtekinteni). Keressünk korabeli felvételeket az interneten! 

77. oldal: Időszalag. Ennek egy nagyobb, több manipulációra is lehetőséget adó 
változata összeállítható az L1–L11 lapok felhasználásával. Az egyes korszakok színei az egész 
fejezetben következetesen ismétlődnek. Érdemes az előző oldalon lévő felvezető tartalmakat 
is összekötni ezzel az ábrával. 

2.3.1.1. lecke: Híres elődeink, híres események.  

Innen a magyar történelem legkiemelkedőbb eseményeit foglaljuk össze időrendben haladva, 
napjainkig (78–87. oldal). A narrátor mindegyikhez tesz egy kiegészítő, érdekességet 
tartalmazó megjegyzést, de leginkább kiegészítő, felfedezésre sarkalló, jobb megértést segítő 
forrásokra utal, tevékenykedésre ösztönöz. 

78. oldal: Attila, hun fejedelem. Kardjának legendája: Egy pásztorfiú találta, amikor a 
földből kiálló vége megsértette az egyik bárányának a lábát. Kiásta és elvitte Attilához. Ezt 
isteni jelnek tekintették, ez jelezte, hogy vezérnek kell lennie. (Vonatkozó anyag az interneten: 
Attila kardja – Isten kardja c. rövidfilm.) Temetésének mondája megtalálható a Lengyel Dénes: 
Régi magyar mondák c. könyvben, de rövidfilmek is elérhetők az interneten. A képen az 
egyetlen ismert ábrázolását láthatjuk – habár biztos, hogy nem teljesen hiteles, hiszen 
fejedelemként nem volt koronája. 

Honfoglalás: az itt leírt okok csak részben felelnek meg a valóságnak, hiszen 
nyugatabbra már erős fejedelemségek, királyságok léteztek. Ugyanakkor a kedvező természeti 
adottságok valóban befolyásolták a letelepedést, ezt támasztja alá az ismertetett legenda is. 
A tankönyvi szövegben nem szerepel, de javasoljuk a vérszerződést is megemlíteni, a fogalmat 
tisztázni. Javasoljuk ehhez Koltay Róbert Honfoglalás c. filmjének Vérszerződés-jelenetét 
megtekinteni. „A magyarok nyilaitól ments meg Uram, minket” ima valós forrásokon alapszik 
(eredeti szöveg: „védj meg a magyarok nyilaitól” – forrás: Halmágyi M.: A magyarok nyilaitól 
… AETAS 22. évf. 2007. 3. szám). 

 1. feladatlap: Rovásírás. Ezzel is érzékeltethetjük, hogy az ősmagyarok más kulturális 
háttérrel érkeztek, a honfoglalást követően illeszkedtek be, alkalmazkodtak az európai 
népek értékrendjéhez. Ha a környezetünkben előfordul rovásírásos felirat, ennek 
tanulmányozása során figyelni kell, hogy jobbról balra olvasandó. Itt a feladatlapon 
eltekintettünk ettől. Megoldások: íj, anya, mező. Ha készítünk a feladatlapról néhány 
fénymásolatot, és kivágjuk az egyes szimbólumokat az alatta álló, megfelelő betűvel, 
kereshetünk és kirakhatunk további honfoglalással kapcsolatos kifejezéseket, saját 
neveket is. Összeköthető a 76. oldal ismereteivel: amikor nem volt még papír, fába, 
kőbe vésték ezeket a jeleket. 

79. oldal: Árpád vezér, magyar fejedelem. A tankönyvben nem jelenik meg a fejedelem 
mint fogalom, de javasoljuk feldolgozását: A hét vezér vezetője, a legfőbb irányító (a Koltay R.: 
Honfoglalás c. film Vérszerződés-jelenete a közvetlen előzményekben jól szemlélteti). Az 
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említett legenda az itteni népekkel való megegyezést, egybeolvadást jelképezi, továbbá utal 
arra, hogy itt kedvezőek az adottságok: van víz, termőföld, takarmány a lovaknak. A 
valóságban komoly harcok kísérték a honfoglalást! 

Szent István: az első magyar király, ő már valóban viselt koronát. A képaláírás 
magyarázatra szorulhat. A pápa: a keresztény egyház legfőbb vezetője. Régebben úgy 
gondolták, hogy a királyok és más uralkodók Istentől kapják a megbízatást. Ezért a pápa mint 
Isten képviselője koronázhatott valakit királlyá.  

80. oldal: Hunyadi János. Vegyük észre, hogy már a középkorban vagyunk! Az első – 
Árpád-házi – királyok idején az ország működésének kialakítása és megszilárdítása, az 
országhatárok pontos kialakulása volt jellemző. Az első igazán veszélyes támadás kelet felől, 
az oszmán birodalom felől érkezett. Szerették volna ők birtokolni ezt a területet, meg akarták 
szerezni a jó termőföldeket, halban gazdag tavakat, folyókat. A keresztény vallás helyett az 
iszlámot szerették volna elterjeszteni. Ez ellen kellett Hunyadi Jánosnak harcban megvédeni 
az országot. 

Hunyadi Mátyás: az ő idejében nagyon megerősödött az ország. Kemény kezű, de 
igazságos vezető volt. Többször megtámadta az ország szomszédait, akik gyengébbek voltak, 
és elfoglalta a földjeiket. Ezt nevezzük hódító hadjáratnak (aktív tudása nem elvárt, de 
ismerjék fel a fogalmat a tanulók). Így erősödött Magyarország, nőtt területe. 

 4. feladatlap: szórejtvény. Az egy-egy betűt felismerő-leíró vagy másolni képes 
tanulóknak megoldható, az összeolvasást hivatott elősegíteni, hogy külön is írják le a 
megfejtést. A grafomotoros nehézségekkel küzdők számára jelenthet segítséget, hogy 
képeket kereshetnek, beragaszthatnak. Esetleg a 2. és 3. feladatlap képanyaga is 
felhasználható, ha más feladatokban már nem kívánunk vele dolgozni (jobb alsó 
képek). Megfejtés: Mókus, Ág, Tyúk, Ásó, Sál, Kalap, Ing, Rózsa, Álarc, Lyuk. 

81. oldal: Dobó István. Várnagy volt Egerben (címei: báró, erdélyi vajda). A török 
(oszmán) birodalom újabb hódítási törekvéseit kellett megtörni. A narrátor feladatállításával 
a korabeli körülményekre, technikai fejlettségre szeretnénk felhívni a figyelmet, szembeállítva 
a jelen körülményekkel – ezzel is segítve a történelmi távlat, régmúlt értelmezését.II. Rákóczi 
Ferenc. Előzményként el kell mondani, hogy ebben a korszakban egy közös birodalom, a 
Habsburg Birodalom része volt Magyarország. Az irányítók a Habsburg uralkodók voltak, a 
magyar vezetőknek nem sok beleszólásuk volt az ország ügyeibe. A függetlenséget nem 
sikerült kivívni, de a magyarok teljes beolvadását elkerülni igen. A magyarok megkapták a 
lehetőséget, hogy néhány dologban maguk döntsenek (névleg megmaradt az ország rendi 
alkotmánya). Új fogalmak: kuruc (magyarpárti felkelők, elégedetlenek), labanc (osztrák 
katonák, fehér egyenruhások) – aktív ismerete egyéni képességhez, érdeklődéshez mérten, 
differenciáltan alakítandó. A Tenkes kapitánya c. filmsorozat a MTVA online archívumában 
elérhető. Megfigyelhetők a korabeli élet jellemzői, az egyenruhák, a korabeli fegyverek. 
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82. oldal: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc. Feltehetően már van némi 
előismerete e téren a diákoknak – az anyag feldolgozását kezdhetjük korábbi március 15-i 
ünnepségek, megemlékezések felidézésével. Két fontos célja volt: (1) az Osztrák–Magyar 
Monarchiától való elszakadás, a magyar nép teljes függetlensége, és (2) az egyes ember 
jogainak és kötelességeinek elismertetése (pl. szólásszabadság, jobbágyság eltörlése, 
egységes adózás). Jelképe a kokárda. Úgy használták az akkori fiatalok, mint manapság a 
jelvényt: így mutatták ki, hogy a forradalom támogatói. Nézzük meg, manapság milyen 
jelvények vannak (üzletek, szolgáltatások, klubok logói a munkaruhákon, különféle 
eszközökön). Ennek a korszaknak különlegessége, hogy már sok újság készült, így több 
városban is hamar elterjedt a híre, és ma is sok írásos emlék áll rendelkezésre. Vessük egybe 
a 76. oldalon láthatókkal! A narrátor által képviselt lehetséges feldolgozási módok, 
tevékenységek az adott tanulócsoporthoz igazodva választhatók, variálhatók. A Nemzeti dallal 
való ismerkedés elvárt. 

83. oldal: az I. világháború. Ismét vegyük elő a 76. oldalt: ez az első olyan háború, 
amelyikről már mozgóképfelvételek és sok rádiófelvétel is készült. A fegyvereket is 
továbbfejlesztették: megjelentek a gépfegyverek (amivel lövéssorozatot is leadhattak), 
tankok, repülőgépek, nagy kárt okozó bombák. Figyeljük meg a képeken! Ezek miatt nagyon 
sok ember vesztette életét. Akik életben maradtak, sokszor nem jutottak élelmiszerhez 
(felrobbantott utak, megsemmisített szállítmányok stb.), sokan éheztek. A háború oka: 
korábban a fejlettebb, erősebb, nagyobb országok felfedező utak alkalmával új területekhez, 
értékes árukhoz jutottak (selyem, fűszerek, arany, ezüst stb.). Ennek az elosztását sok ország 
igazságtalannak érezte, ezért követelték erőszakkal az újraelosztásukat. Ez végül nem sikerült, 
a támadó országokat leverték. Meg lehet kísérelni a családi emlékek, történetek bevonását: a 
tanulók kérdezzék meg nagyszüleiket, hogy az ő nagyszüleik meséltek-e nekik erről az 
időszakról. 

84. oldal: A II. világháború. Az első világháború után sok helyen volt szegénység, 
bizonytalanság. Sokan úgy gondolták, hogy a másik ország az oka, egymást hibáztatták, így 
néhány vezető egymás ellen uszította a népeket. A legerőszakosabb uszító Adolf Hitler, a 
német vezető volt. A fegyvereket továbbfejlesztették, így még sokkal pusztítóbbak lettek. 
Fontos kiemelni, hogy a magyarok szovjet „felügyelet” alá kerültek, akiknek ekkoriban szintén 
nagyon erőszakos vezetőjük volt (Sztálin) – mert a későbbi (’56-os) események csak így lesznek 
értelmezhetők. Ebből az időszakból már hangosfilmek is vannak. A legidősebb ma élő emberek 
még emlékeznek, gyerekek voltak ezekben a szörnyű időkben. 

85. oldal: Az 1956-os forradalom. A szovjet vezetés visszaélt győztes helyzetével, és 
sok mindent tiltott, sok mindent elvett a magyar néptől a II. világháború után. Mindent 
ellenőriztek, nagy hadsereget küldtek az országunk területére. A magyar nép tíz évvel a 
világháború vége után fellázadt az elnyomás ellen. Ekkor még nem jártunk sikerrel, túl nagy 
volt a túlerő, de fokozatosan enyhült az erőszakos elnyomás. 
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1989: A rendszerváltás. A szovjet hatalom meggyengült. Olyan politikusok, akiket 
addig elnyomtak, végre kiállhattak a magyar nép érdekeiért. Sikerült békésen megegyezni a 
szovjet hadsereg kivonulásáról. Új fogalom: választás, szabad választás. Egy város vagy egy 
ország vezetőit 4 évre választjuk meg. Nem örökös a kinevezésük. Bárki jelentkezhet 
vezetőnek, akit elegen támogatnak. Aki a legtöbb szavazatot kapja, az nyer. Ha egy vezető jól 
csinálja a dolgát, az emberek elégedettek vele, többször is megválaszthatják. Ha nem, 
legközelebb mást választanak helyette. Ezt nevezzük demokráciának (e fogalom elsajátítása 
opcionális). (Nem szükséges részletezni, hogy nem egyszerű többségi elv érvényesül, hanem 
ennél bonyolultabb és országonként eltérő a szavazatok végső összegződése). A családon, 
ismerősi körön belüli emlékek felidézése javasolt feldolgozási mód. 

87. oldal: Csatlakozás az Európai Unióhoz. Európa országai támogatják egymást. Sok 
közös kutatás, építkezés, szabad (azaz korlátozás nélküli, vámmentes) kereskedelem valósul 
így meg. Összefogással erősebbek az országok, mint külön-külön. Minden ország maga dönti 
el, hogy akar-e csatlakozni a szövetséghez; senkinek nem kötelező. Az Európai Uniónak vannak 
közös törvényei, szabályai, amikről együtt döntenek az országok képviselői, és minden 
tagországnak el kell fogadni. Az országok saját törvényeket is alkotnak. Magyarország is kérte, 
hogy a szövetséghez csatlakozhasson. Az akkori EU-tagországok 2004-ben fogadták be. (Utalás 
arra, hogy tanulóink ekkoriban csecsemők vagy kisgyermekek voltak). Ma is vannak országok, 
amelyek még várják, hogy felvegyék őket, pl. déli szomszédunk, Szerbia. Narrátorok: az EU-
tagság előnyeiről mondanak néhány gondolatot. Beszélgessünk a szülőkkel, ismerősökkel: Ki 
hogyan emlékszik az ünnepélyes csatlakozásra? Ki mit gondol most, miért jó az Európai 
Unióhoz tartozni? Keressünk rá az interneten „EU-beruházás”, EU-projekt” kulcsszavakra, így 
szerezve benyomást arról, hogy mennyi minden épül, mik valósulnak meg így (oktatás, sport, 
kultúra, kulturális örökségek, turizmus, környezetvédelem stb.). Járjunk utána, hogy saját 
lakókörnyezetünkben milyen EU-s támogatással megvalósult projektek voltak! 

L1–L11 lap: Kivágható képanyag, a feldolgozás menetének megfelelően az időszalagon 
elhelyezhető, egybevethető a 2. és 3. feladatlap képanyagával, valamint az 5. feladatlap 
szövegkártyáival. Nehezebben haladó tanulóknak tartalomegyeztetés, azonosítás képi 
szinten, egyénileg meghatározott elemszámmal dolgozva. 

 2–3. feladatlap: A magyar történelem híres eseményei képekben. Hasonló, de nem 
egyforma képek a tankönyvi képanyaggal. Itt elsősorban az olvasni nem tudó tanulók 
számára tartalomegyeztetés, elmondás utáni felismerés, differenciálás a képek között, 
ezek által a lényegkiemelés, általánosítás elősegítése a cél. „Mi van a (tankönyvi) 
képen? Keress hasonlót! Mi egyezik? Mi más? Melyik tetszik jobban? Melyiken látható 
az, ahogy …?” 

 5. feladatlap: Az olvasni tudó tanulóknak kivágható kártyák, ezeket kell a képanyaggal 
egyeztetni. Lehet páros feladat eltérő képességű tanulókkal: egyikük felolvassa, 
másikuknak meg kell találni a hozzá tartozó képet. Ezek a feliratok az idővonallal 
kombinálva is felhasználhatók. Számos további variációban is javasoljuk 
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felhasználásukat, pl. megadott számú (esetleg csak két) kártya közül találja meg, hogy 
melyiket olvasom fel. Lefordított kártyákból húzunk, valaki felolvassa, mielőbb rá kell 
mutatni / korongot kell helyezni a hozzá tartozó képre.  

 6. feladatlap: szóolvasó tanulók önállóan is próbálkozhatnak a megoldással. Lehet egy-
egy esemény feldolgozása során annak az egynek a beazonosítására többször is 
elővenni, és/vagy összefoglaló jelleggel feldolgozni. A tankönyv szövegében az évszám 
kiemelését (pl. bekarikázással) követően az olvasni nem tudó, de szimbólumokat 
egyeztetni képes tanulók ezt a feladatlapon beazonosíthatják, ugyanígy egy-egy nevet, 
esemény nevét is. 

 7. feladatlap: az időszalag és a kivágható képek segítségével értelmezhető leginkább 
az események időbelisége. Esetleg az 5. feladatlap kártyáit, illetve a tankönyvben a 
feldolgozás sorrendjét is segítségül hívhatjuk. Bár csak néhány számot kell beírni, ez 
feltehetően nem lesz könnyű feladat, mivel a tanulótól független eseményeket kell 
időben elhelyezni. További zavaró tényező lehet, ha keveredik az ismétlődő 
megemlékezésekkel, ünnepekkel (március 15., október 23., déli harangszó) – ezért 
javasoljuk, hogy ezektől távol eső időszakban, illetve jól elkülönített módon kezeljük. 

2.3.1.2. lecke: Az Európai Unió országai 
(88. oldal) 

Fontos kiemelni és ütköztetni, hogy Európa a földrész neve. Nézzük meg a térképen, vessük 
össze a korábban tanultakkal (48. oldal). Kapcsoljuk össze az előző oldal tartalmával: Minden 
ország maga dönti el, hogy akar-e csatlakozni. Vannak olyan országok Európában, amelyek 
nem csatlakoznak. Ők különféle megállapodásokat, szerződéseket kötnek az EU-val: pl. milyen 
árut árusíthatnak egymás területén, ki vállalhat munkát a másik területén, kell-e fizetni, ha a 
másik területén akarok iskolába járni. 

F1: itt csak a tagállamok vannak feltüntetve. Helyezzük rá a 88. oldalra, és figyeljük 
meg, mely részek maradnak ki! A legügyesebbek talán egybe is tudják vetni egy Európa 
országai térképpel, és leolvashatják, kik nem tagjai az Uniónak. További pontosítást tesz 
lehetővé az  

F2 fólia: helyezzük rá a 88. oldal térképére, és olvassuk le. hogy mely országok tagjai 
az Európai Uniónak! 

 8. feladatlap: Találjuk meg Magyarországot! Ezt színezzük ki először, majd figyeljük 
meg, melyik szomszéd tagja szintén az EU-nak! Így egyenként haladva könnyebb 
nyomon követni, mint globálisan felismerni és beazonosítani. Választhatunk más 
kiindulópontot is, pl. bal oldalról indulva (Spanyolország vagy Franciaország felől). 

 9. feladatlap:  Színező, az EU zászlaja. Elsősorban a nehezebben haladó, elvont 
összefüggéseket kevéssé értelmező tanulók számára. Számláljuk le a csillagokat. 
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 10. feladatlap: Kapcsoljuk a 2. fejezet 48–49. oldalán található ismeretekhez! A 
megadott szemponton túl az EU-tagállamok szerinti válogatást is javasoljuk – és 
hangsúlyozzuk, hogy van olyan ország, amelyik szomszédos, de nem EU-tag (Szerbia, 
Ukrajna). Ezt kakukktojásjátékként is felvezethetjük. Vessük egybe a térképpel. 

 11–14. feladatlap: Szomszédos országok. Kapcsolható a 2. fejezet 48–49. oldalának 
anyagához is. A tanulók egyéni képességéhez igazodóan lehet a konkrét feladatokat, 
elvárásokat igazítani: az ország zászlójának felismerése, azonosítása, színezése. 
Betűhalmazból az országok fővárosának megnevezése: ehhez használhatunk földrajzi 
atlaszt. A népviseletbe öltözött figurákhoz rendelt szóbuborékok tartalma nem elvárt 
ismeret, de az olvasni tudóknak vagy érdeklődőknek érdekességként szolgálhatnak. Az 
EU országainak szuverenitását és ennek kölcsönös tiszteletét, kulturális gazdagságát, 
értékét implicit módon érzékeltetjük ezekkel a példákkal. 

89. oldal: Az Európai Unióban elhatározták, hogy közös pénzt fognak használni. A közös 
pénzt eurónak hívják. Így könnyebb vásárolni, fizetni, ha külföldre megyünk. Magyarország 
még nem vezette be az Eurót. Ha külföldre megyünk, a bankban át kell váltani a magyar pénzt, 
a forintot euróra (vö. 92. oldal). Érdemes képességekhez illeszkedően érzékeltetni, hogy az 
euró értéke jóval magasabb, mint a forinté, ezért vigyázni kell, nehogy rosszul járjunk / 
becsapjanak. A pénz fogalmát ismerő tanulók számológép segítségével gyakorolhatják az 
átváltást, konkrét példákon keresztül szerezve tapasztalatot. Pl. Ausztriában egy gombóc fagyi 
egy euró – ez sok vagy kevés?  

2.3.1.3. lecke: Hazánk, Magyarország  
(90–94. oldal) 

90. oldal: Nemzeti jelképeink. Feltehetően rendelkeznek már előismeretekkel tanulóink. A 
magyar zászló színeit ezért nem csak felidézzük, hanem röviden említést teszünk a színek 
szimbolikájáról is. Nem követelmény ennek elsajátítása, inkább érdekességnek szánjuk. A 
felnyíló ablakban olvasható a magyarázat: a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt 
jelképezi. A három együtt a forradalmat, a hazáért való kiállást, elköteleződést is mutatja. A 
címert talán még nem sokan tanulmányozták, többeknek új fogalom lehet. Szintén felnyíló 
ablakokban találhatók rövid magyarázatok a főbb motívumokról. Vessük egybe, kik voltak az 
első – Árpád-házi – magyar királyok. Árpád fejedelem közvetlen leszármazottai (fia, unokája… 
– egybevethető a rokoni kapcsolatok tárgyalásával: 130. oldal). Idézzük fel a Szent István 
királyról tanultakat, 80. oldal.  

 15. feladatlap: A saját település, főváros helyének meghatározása lehet nehezebb 
feladat. Javasoljuk a földrajzi atlasz térképével való egybevetést. A címer és a zászló 
kiszínezése a nehezebben haladó tanulók számára nyújthat sikerélményt. 

 17. feladatlap: Puzzle, képességprofilhoz illeszkedve eltérő mértékben és 
alakzatokban szétvágható kép. 
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 18. feladatlap: Olyan zászlókat válogattunk, amelyekben azonos színek szerepelnek, 
mint Magyarország zászlójában. A beazonosításhoz használhatunk atlaszokat (pl. 
Gazdasági világatlasz) vagy az interneten az országok nevére rákeresve is. Az 
önellenőrzés kialakításához az országnevek a zászlók hátoldalán is szerepelnek. Nem 
elvárt ismeret, a zászló pontos ábrázolására, összetéveszthetőségre hívjuk fel a 
figyelmet. 

91. oldal: A magyar koronázási ékszerek. Ma már nemzeti jelképeinkhez tartoznak, de 
a régi időkben, amikor Magyarországnak is király uralkodója volt, valóban használták ezeket. 
Nagyon régi, egyedi darabok ezek, értékük felbecsülhetetlen, mert nem pótolhatók. Ki 
emlékszik magyar királyokra? Idézzük fel, mikor uralkodtak (időszalagot vegyük elő) – így is 
láthatjuk, hogy ezek sok száz éves kincsek. Idézzük fel, honnan származik a korona! Mi a jogar? 
Az igazságszolgáltatás, a jog jelképe. Mi az országalma? Királyi hatalmi jelkép (kezében tartja, 
oltalmazza az országot). Hol találhatók a képen? 

 16. feladatlap: Puzzle. Képességprofilhoz illeszkedve eltérő mértékben és 
alakzatokban szétvágható kép.  

92. oldal: Magyarország pénzei. Ez a forint. Ezzel csak Magyarországon lehet fizetni, ha 
külföldre megyünk, át kell váltani (vö. 89. oldal: Euro). Tanulóink képességeihez igazodva 
próbáljuk meg minél pontosabban körülhatárolni, hogy melyik bankó milyen értéket képvisel. 
Kapcsoljuk össze a Számolás-mérés elemei tantárgy keretében tanultakkal. 

93. oldal: A Himnusz és a Szózat. Ezek a versek két nagy szabadságharc közötti időben 
születtek, a magyarság, a magyar emberek lelkesítésére. Ekkoriban nagyon erős volt az osztrák 
befolyás, a magyarok kisebbségben voltak. Sokan attól féltek, hogy a magyar nép teljesen 
eltűnik, beolvad, német nyelvű lesz. Elevenítsük fel, hogy mikor szoktuk hallani / énekelni 
ezeket a nemzeti énekeinket. Ünnepi alkalmakkor: nemzeti ünnepek, iskolai ünnepek. Vegyük 
elő a 98–109 oldalon látható ünnepeket: melyekhez illik? Nézzük meg a következő oldalt: 

94. oldal: Nemzetközi versenyeken a győzteseknek el szokták játszani az országuk 
nemzeti himnuszát. Ilyenkor nagyon büszkék vagyunk a magyar sportolókra. A képen a férfi 
vízilabda-válogatottat láthatjuk a 2000. évi sydney-i olimpiai játékok győzteseként. Keressünk 
további képeket az interneten magyar győztesekről különféle világversenyekről, olimpiákról. 
Beszélgessünk aktuális versenyekről, szurkolásról, győzelmi esélyekről. 

 19. feladatlap: Mondatkiegészítés: az írni nem tudók számára előkészített szócsíkokkal 
javasoljuk megoldani a feladatot. A mi hazánk Magyarország. Anyanyelvünk magyar. 
Jelképeink a zászló, a címer, a Himnusz. (Figyelem, nem következik egy az egyben a 
tankönyvi interpretálásból, szükség lehet némi rávezető segítségre – különösen, hogy 
a Himnusz nem tárgy jellegű). Keresztrejtvény – megfejtés: 1. PIROS, 2. PAJZS, 3. 
EZÜST, 4. ZÁSZLÓ, 5. ERŐ, 6. FEHÉR, 7. ZÖLD, 8. PALÁST, 9. DUNA. 
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2.3.2. témakör: Ünnepeink 

Ebben a részben mindig adunk egy rövid leírást, ami a legjellemzőbbeket foglalja össze az 
adott ünnepre vonatkozóan. Törekedtünk az egyszerű megfogalmazásokra, hogy az olvasni 
tudó tanulók maguk is értelmezhessék, az olvasni nem tudóknak pedig hallás után is érthető 
legyen. Nekik további segítségnek szánjuk a minden egyes ünnep leírása mellett található 
képeket. A narrátor mindig ad feladatot, vagy kérdéseket tesz fel, amik révén segíti a tartalmak 
értelmezését, feldolgozását. 

95. oldal: a témakör felvezető oldala. A narrátor kérdésfeltevése általános 
tapasztalatok, emlékek felidézésére serkent. Cél az ünnep, ünneplés általános megközelítése, 
elkülönítés a hétköznapoktól és e tudás általánosításának erősítése. Bátran illeszthető a 
tanulók személyes tapasztalataihoz, saját ünnepekhez kötődő fényképek, felvételek 
megtekintéséhez, helyi vagy családi szokások megemlítésével (pl. Szilveszterkor mindig van 
kóla és chips. Nagyon szeretem, de nem annyira egészséges, ezért csak ilyenkor szoktunk 
venni). 

96–97. oldal: az ünnepek jellegük szerinti tematikus csoportokba rendezve állnak itt. A 
továbbiakban a naptári év szerinti sorrendet fogjuk követni, a tanév elejétől (szeptember) 
kezdve, ezért ide mindig érdemes lesz visszatérni, hogy egy-egy ünnepnek ezt a jellemzőjét is 
megerősítsük. Egybevethetjük ugyanakkor a tankönyv 112–113. oldalán található naptárral, 
itt nyomon követve az események időbeliségét. A vonatkozó háttér-ikon és a keretszín segít 
az ünnepek jellege szerint eligazodni. Lássuk azonban, hogy vannak ünnepek, amelyek 
nehezen sorolhatók csak az egyik vagy a másik kategóriába. A keresztelőnek, az esküvőnek és 
a temetésnek – bár a családi események közt tüntettük fel – egyházi vonatkozása is van. 
Ugyanígy a karácsony, a húsvét nemcsak egyházi ünnep, hanem a családokban is nagy 
hagyományai vannak; a Mikulás-ünnepnek, nőnapnak, anyák napjának iskolai hagyományai is 
léteznek. 

98. oldal (1): Tanévnyitó: A tankönyvi szöveg nem tér ki az újonnan érkező diákok 
köszöntésére. Felső tagozat végén már érdemes lehet felhívni a figyelmet a „kicsik” 
szeretetteljes fogadására, a rájuk figyelésre. Megfontolásra ajánljuk – a szociális készségek 
fejlesztése érdekében – a meglátogatásukat, apró – saját készítésű – ajándék (süti) készítését. 
Több tantárgy célkitűzéseinek egybefonódása valósulhat meg egy ilyen helyi projekt 
keretében. 

98. oldal (2): Október 23. Az iskolák saját szokásokkal, hagyományokkal rendelkeznek 
a nemzeti ünnepekről való megemlékezés terén, a tananyag feldolgozását ehhez javasoljuk 
illeszteni. Kössük össze a tankönyv 85. oldalán található anyaggal. A helyi adottságokhoz 
igazodva, a település vonatkozó helyszínei és/vagy rendezvényei közül is látogassunk meg 
egyet-egyet. Idézzünk fel konkrét történeteket, amelyek a tanulók által ismert helyszínhez 
köthetők. 
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99. oldal (1): Mindenszentek ünnepe, halottak napja. A téma megfelelő megközelítése 
erősen függ tanítványaink esetleges tapasztalataitól, előismereteitől. A „mindenszentek” 
főleg a katolikus vallás keretében értelmezhető, így javasolható egy hitoktatóval 
(hittantanárral) való közös alkalom kezdeményezése, melynek célja a fogalomtisztázás, az 
ismeretbővítés („a katolikus emberek hite szerint…”). A halál, halott fogalmak feltehetően 
nem ismeretlenek tanítványaink számára, mégis nehezebben megragadhatók. Javasoljuk a 
tankönyv 34–35. oldalának tartalmával összekötni. 

99. oldal (2): Mikulás. A vonatkozó tartalom megfogalmazásakor kettős szempontot 
követtünk. Egyfelől ne legyen „direkt felvilágosítás” a Mikulás kilétét illetően – ez 
meggyőződésünk szerint nagyon személyre szabottan, valós és általában spontán kínálkozó 
alkalmakhoz kötötten kell, hogy megtörténjen –, hiszen cél, hogy az érintett gyermek/fiatal 
„beavatottá válásként” és ne csalódásként vagy veszteségként élje meg. Erre pedig egy előre 
kijelölt alkalom, tanóra kevéssé lehet ideális. Másrészt már egyértelműen kamaszkorban lévő 
fiatalokról lévén szó, fontosnak tartottuk azt is, hogy ne erősítsük, inkább halványítsuk a 
kisgyermekkorra jellemző, mesés elemekkel tűzdelt Mikulás-várást. Ezért helyeztük a 
hangsúlyt az ünnep keletkezésére, eredetének megismerésére. Javasoljuk, hogy a szükséges 
segítségadás mellett vezessenek be a kollégák olyan ajándékozási módot, ahol nemcsak 
kapnak, hanem adnak is a tanulók – ez nem utolsósorban a személyiség érését is elősegíti. 
Ilyen lehet az egymásnak készülő meglepetés, a „kicsik” számára készülő meglepetés 
(Ábrázolás-alakítás, valamint Életvitel és gyakorlat órák anyagaival összehangolva; lehet tárgyi 
és/vagy műsor egyaránt). 

100. oldal (1): Advent. Inkább keresztény vallásukat gyakorló családokban, 
közösségekben van hagyománya, de a kapcsolódó szokások egyre népszerűbbek a tágabb 
környezetben is: a környezet díszítése, gyertyák égetése. A karácsony előtti készülődés, az 
ünnep megtervezése, ajándékok készítése, sütemények elkészítése összeköthető az Alakítás-
ábrázolás, valamint az Életvitel és gyakorlat tantárgyak céljaival, feladataival. Az osztályterem 
díszítése, hangulatvilágítások kialakítása az év legrövidebb, komorabb napjaiban segítheti az 
időbeli tájékozódás jobb megértését (év, évszakok). 

100. oldal (2): Karácsony. Talán mindenki számára az egyik legmeghatározóbb ünnep. 
Családi körben, közelebbi rokonsággal szoktuk ünnepelni, de ismeretesek olyan országok 
(főleg angolszász területeken), ahol nagy partikat rendeznek ilyenkor, és baráti körrel közösen 
ünnepelnek. Fontos kiemelni, hogy a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Tanulóink 
világnézeti neveltetése, egyéni meggyőződése szerint eltérő lehet e téren mind az 
előismeretek, mind a jelentőség tulajdonítása. Javasoljuk, hogy „közös pontok” mentén, az 
egymásra figyelést, a szeretet fontosságát hangsúlyozva, valamint a téli napfordulót (nem 
elvárt fogalom) megfigyelve – jegyezzük fel, mikor sötétedik, mikor kel fel a nap (saját 
élményhez kötve, esetleg interneten olvasva) – dolgozzuk fel. Ismerjük meg az egyes családok 
szokásait, ha van lehetőségünk, a szülők, testvérek bevonásával hallgassuk meg, ki hogyan 
ünnepli, mik a családi hagyományok. Ez történhet akár egy adventi teadélután keretében, 
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amire tanítványainkkal előre készülünk, gyakorolva a vendéglátást is (Életvitel és gyakorlat 
tárgyhoz is kötve). 

101. oldal (1): Szilveszter és Újév. Feltehetően nem jelent már új ismeretet, de az év 
eseményei, ezek sorrendisége, időbeliségük tudatosítása még ezen az osztályfokon is lehet 
cél. Érdemes elővenni a 112–113. oldalon található öröknaptárt, és megfigyelni, hogy a tanév 
eleje és a naptári év eleje nem esik egybe. Vajon mi lehet az oka? (Nyáron nagyon meleg van, 
akkor nem olyan jó tanulni. Ősszel, tavasszal nincs mindig jó idő a kiránduláshoz, nyaraláshoz). 

101. oldal (2): Farsang. Eredetileg télűző ünnep; az emberek örülnek, hogy már 
hosszabbak a nappalok. Idézzük fel, amit karácsonykor lejegyeztünk: ahhoz képest mikor kel 
fel a nap, mikor sötétedik. Keresztény körökben egyben a böjt, a bűnbánat időszaka követi. Ez 
egy kicsit hosszabb „húsvétváró” időszak, amikor mindenki végiggondolja, hogy milyen 
hibákat követett el, hogyan lehetne ezeken javítani, próbál jobb emberré válni.  

102. oldal (1): Nőnap. E korosztálynak érdekességként érdemes elmesélni, hogy ez egy 
emberjogi mozgalom (aktív tudásként nem elvárt fogalom), mert sok esetben a nők 
hátrányban vannak a férfiakkal szemben. Vannak országok, ahol ez nem annyira erős, de ma 
is vannak országok, ahol a férj engedélye nélkül a feleség nem mehet sehova, a lányok nem 
járhatnak iskolába. 

102. oldal (2): Március 15. Kössük össze a 82. oldalon tanultakkal. Lehetőség szerint ez 
a korosztály aktívan vegye ki a részét az iskolai megemlékezés megvalósításában. 
Tájékozódjanak – a szükséges segítségadás mellett –, hogy lakhelyükön milyen emlékhelyek, 
megemlékezések, ünnepek zajlanak. 

103. oldal (1): Húsvét. Egyházi ünnep, megtartásának egy része családi körhöz kötött, 
más része közösségi jellegű. „Közös pontjai”: a megváltás-történet a nem vallásos emberek 
számára is tanulságos: a feltétlen szeretet, a megbocsátás és megbékélés példája. A 
megújulás, az élet, az életöröm ünnepe. Ekkor már nyílnak az első virágok (Környezetismeret 
tárggyal kapcsolódás: tavaszi virág), kezdenek zöldelleni a fák, bokrok, új fű sarjad. Ilyenkor 
építenek fészket a madarak, hogy kikölthessék a fiókákat. A helyi szokásokhoz igazodva 
készüljünk erre az ünnepre: mi a szokás, mit hogyan illik ilyenkor? (Régiónként változó, hogy 
van-e ajándékozás, ez kikre terjed ki, hogyan valósul meg. Kit illik meglátogatni és meglocsolni, 
mivel és hogyan illik kínálni a vendéget stb.). Értelmezzük a mozgó ünnep fogalmát. Nem a 
naptárban kijelölt napon van, hanem a hold állásához igazodik. Keressük vissza a naptárban az 
előző év vagy bármely tetszőleges év során mikorra esett nagypéntek, húsvét vasárnapja, 
hétfője. 

103. oldal (2): Május 1. Ennek a korosztálynak anekdotikus stílusban meséljünk az 
ünnep keletkezéséről. Elővehetjük az idővonalat, feleleveníthetjük, hogy a régi időkben 
hogyan éltek az emberek. Amikor felfedezték a gépeket, és megépültek az első hatalmas 
gyárak, sok szegény ember elment munkásnak. Mivel nem nagyon volt semmijük, a gyárosok 
kihasználták őket: csak kevés fizetést kaptak, ezért is kora reggeltől késő estig dolgozniuk 
kellett. Ha betegek voltak, nem kaptak fizetést. Ez ellen indítottak mozgalmat. Sok munkás 
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összefogott. Demonstráltak, tüntettek, sztrájkoltak, felvonultak (nem elvárt aktív tudás). 
Ennek köszönhető, hogy ma már mindenkinek jár betegszabadság, rendes évi szabadság, 8 óra 
a napi munkaidő, a túlórát pedig külön meg kell fizetni. Kapcsolhatjuk ennek feldolgozását a 
munkaszerződés, jogok és kötelességek témakörökhöz: 135., 136. és 140. oldal. Egészen más 
eredetű szokás a májusfaállítás ezen a napon. Kössük össze a néphagyományokról szóló 
tananyaggal (tankönyv 118. oldal). 

104. oldal (1): Anyák napja. Mindenki mondjon valamilyen jó dolgot az édesanyjáról / 
nevelőanyjáról / nagymamájáról / gondozójáról. Segítő felvezetés: Én azt szeretem a 
legjobban anyuban …, Örültem, amikor anyu… (Ezeket feljegyezhetjük, írásban átadhatjuk – 
az írni tudók maguk, az írni nem tudók pedig díszítsék a lapot). Gyűjtsük össze, milyen feladatai 
vannak – ha kell segítő kérdésekkel: Ki mossa otthon a ruhát? Ki főzi meg a hétvégi ebédet? Ki 
kísér el az orvoshoz, ha beteg vagy? stb. Környezetismeret órával egybekötve ültessünk 
virágpalántát cserepekbe (húsvét körül), ezt ajándékba adhatjuk. 

104. oldal (2): Pünkösd. A keresztény hit szerint Isten a Szentlelket küldi az emberek 
szívébe, ami segít nekik, hogy jók legyenek. Nehezen megragadható fogalom, ezért 
ábrázolásához általában lángnyelv vagy galamb szimbólum használatos. A jóra való 
hajlandóságot jelképezi (gondoljunk bele, kire mondjuk, hogy melegszívű). Sok népi szokás is 
kötődik hozzá (vö. 118. oldal). A nyár érkezését, a növények fejlődését, a nyári mezőgazdasági 
munkák megkezdését is jelzi ez az ünnep (illetve a kapcsolódó pogány hagyományok). 

105. oldal: Gyereknap. Ezt az ünnepet bizonyára jól ismerik tanítványaink, és 
feltételezzük, hogy minden intézményben kialakult szokásrendje van. Ezen az osztályfokon 
már javasoljuk anekdotikus szinten feldolgozni az eredetét, üzenetét is: Ma már minden 
gyerek iskolába jár, szeretettel és gondoskodással veszik körül a felnőttek a kicsiket. Nem 
mindig volt ez így, és ma is vannak országok, ahol nagy a szegénység, így a gyerekeknek is 
dolgozniuk kell, ha ennivalót akarnak kapni. Ezeken a helyeken nem jutnak gyógyszerhez, ha 
betegek. Nem mindig van megfelelő ruhájuk. Sokszor nincs egészséges ivóvizük. Arra 
gondolunk ilyenkor, hogy a gyerekeknek joguk van az egészséges élethez, a játékhoz, a 
tanuláshoz, a boldogsághoz. Így válhatnak erős és okos felnőttekké. 

105. oldal (2): Ballagás. 7. osztályban javasoljuk a ballagó osztályok búcsúztatásába 
való bekapcsolódást. Egyéni képességhez igazodóan verssel, díszítés elkészítésével, 
ballagótarisznya megtöltésével, pogácsasütéssel (kapcsolva az Életvitel és gyakorlat 
tantárgyhoz), konfettiszórással – ami a helyi szokásokhoz illeszthető. 8. osztályban pedig a 
búcsúra, a váltásra való felkészülés kerül a középpontba. Hogyan köszönjünk el? Milyen ruhát 
vegyünk majd fel? Szervezzünk búcsúdélutánt, ötleteljünk, hogyan szeretnénk megünnepelni! 
(Lehet előtte a tankonyhán előkészített étel, ital, zenés-táncos mulatság, vagy régi 
fényképekkel „bemutató” az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatairól stb.). 
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106. oldal (1): Tanévzáró. Minden intézménynek megvannak a saját hagyományai e 
téren. Tegyünk osztályszinten is egy kis visszatekintést: Mit csináltunk, mit értünk el? Milyen 
nehézségekkel küzdöttünk meg? Mire vagyunk büszkék? Ezzel segíthetjük az önértékelés, 
önismeret fejlődését. 

106. oldal (2): Augusztus 20. leginkább a híres elődök, István király (79. oldal) 
tananyaggal köthető össze, mivel a nyári szünetre esik. További kapcsolódási pont a 
népszokásokkal, hagyományokkal foglalkozó tananyagrész a tankönyv 120. oldalán. 

 20. feladatlap: A nemzeti ünnepeket fogja össze. Kapcsolható a 96–97. oldalból 
kiindulva, a vonatkozó tartalmakat keressük meg a következő oldalakon. Segít az ikon 
és a rózsaszín keret. A jól olvasók és/vagy jó emlékezettel rendelkezők esetén ez a 
segítség el is maradhat, hagyva, hogy a megfejtés révén fedezzék fel a tartalmi 
kapcsolódást. Felolvasás révén az olvasni nem tudó tanulók is aktívan ki tudják tölteni, 
ebben segít a színkód. Elemi szeriális észlelésre viszont mindenképp szükség van 
ilyenkor: fentről lefelé, következetesen soronként haladunk. A megoldás: NEMZETI 
ÜNNEPEK. Azoknak nyújt alternatívát a lap alján található rajzos feladat, akiknek 
segítséggel is túl nagy kihívásnak bizonyul a rejtvény. Felhasználhatók a 2. és 3. 
feladatlap és/vagy a tankönyv L8–L10 képanyaga. Szükség esetén másolással oldjuk 
meg.  

 23. feladatlap: A legfontosabb nemzeti ünnepeink (munkaszüneti napok). Olvasással 
nehezebben boldoguló tanulók számára képi feldolgozást kínáló anyag. Ha szükséges, 
a három dátum-feliratot egészítsük ki egy-egy ikonikus jelképpel (pl. kokárda, lyukas 
zászló, kenyér). 

107. oldal: Itt olyan ünnepek, családi események következnek, melyek tanulóink 
többségének életében jelentős szerepet játszanak, de változó, hogy kinek mikorra esik, illetve 
eltérés van abban is, hogy egyszeri vagy évente ismétlődő esemény-e. 

(1): Keresztelő. Nem minden családban szokás, és nem mindig azonos a megítélése 
sem. Ezért itt elsősorban a családi ünnepként való definiálás miatt szerepel. Kapcsolható a 
Babalátogatás témaköréhez (tankönyv 32., 33. oldal). A téma feldolgozását leginkább saját 
élményekre alapozva, esetleg – ha a családok nyitottak erre – vonatkozó családi fényképek 
megnézésével, megbeszélésével javasoljuk. 

(2): Névnap. Eredendően vallási vonatkozása van, a névadó védőszent napjához 
kötődik. Anekdotikus szintű feldolgozást javaslunk, aktív tudásként nem elvárt ismeret: Az 
egyháznak vannak úgynevezett szentjei. Olyan régebben élt emberek, akik nagyon 
példamutató, önfeláldozó életet éltek: segítették a szegényeket, a betegeket, vagy bátran 
küzdöttek a vallás elterjedéséért. Nekik vannak emléknapjaik a naptárban. Ezek a névnapok. 
Akit ugyanúgy hívnak, ezen a napon megünnepli a névnapját. 
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 24. feladatlap: Képrejtvény. Megoldás: Kalap, Egér, Róka, Eper, SZoknya, Táska, Egy, 
Lámpa, Őz. A képkeresés történhet a szülők segítségével, vagy az internetről 
kinyomtatva. 

108. oldal (1): Születésnap. Nézzük meg, jelöljük be a 112–113. oldalon található 
naptárban, hogy kinek mikor van a születésnapja! Melyik évszakra esik? Hogyan szokták 
megünnepelni? Az iskolában is köszöntjük a születésnaposokat – helyi szokások felelevenítése, 
korábbi fényképek segítségével. Javasoljuk a születés, megszületni kifejezések 
körülhatárolását, kapcsolását a témához – ezzel előkészíthetünk egy, a jelen tantárgy kereteit 
meghaladó felvilágosító foglalkozást is. 

108. oldal (2): Esküvő. Nem biztos, hogy mindenkinek vannak személyes tapasztalatai. 
Javasoljuk, hogy az interneten keressünk megfelelő felvételt, erről beszélgessünk. Kapcsoljuk 
a tankönyv 29–31. oldalán található anyaghoz. 

109. oldal (1): Családi nyaralás. Javasoljuk a nyári szünet előtt feldolgozni. Nagyon 
eltérő lehetőségek állnak egyik-másik tanuló rendelkezésére. Fontos, hogy tapintatosan 
közelítsük meg a kérdést. Az is értékes szabadidő, ha a megszokott lakhelyen vagyunk együtt 
és beszélgetünk, játszunk, grillezünk, sétálunk stb. Széles körben elterjedtek a nyári táborok, 
ezekről is lehet itt beszélgetni, képeket nézegetni. Javasoljuk a kötelesség, egész éves komoly 
munka után megérdemelt pihenés, öröm, feltöltődés hangsúlyozását. Ki hogyan szeret a 
legjobban pihenni? Miért jó, hogy egészen mással foglalkozunk, mint az iskolában? 

109. oldal (2): Temetés. Javasoljuk, hogy abban az esetben kerüljön feldolgozásra ez 
az anyagrész, ha van aktualitása. Vessük egybe a tankönyv 34–35. oldalának anyagával. 
Vegyük figyelembe, hogy meglehetősen eltérő hagyományok, szokások fűződhetnek ehhez az 
eseményhez: egyházi szertartás-e, hamvasztásos-e, ha igen, szórásos vagy urnás, mennyien és 
kik vannak jelen, van-e halotti tor stb. Mindenképp rugalmasan, az aktualitásnak megfelelően 
foglalkozzunk ezzel a témával. 

 21. és 22. feladatlap: kivágható szóbuborékok, képek. Elhelyezhetjük a 111–112. 
oldalon található naptáron, egyeztethetjük a 25. és/vagy 26. feladatlappal, 
csoportosíthatjuk az ünnep jellege szerint (vö. 96–97. oldal; akár itt, szóegyeztetéssel 
is megvalósítható). A képekhez hozzárendelhetjük, hogy mely ünnepekkor jellemző. Pl. 
Virágcsokorral kedveskedhetünk születésnapon, névnapon, anyák napján, nőnapkor, 
ballagáskor, de jellemző tartozéka az esküvőnek és a temetésnek is. A léggömb 
születésnapok, névnapok, esküvők, ballagás, esetleg május 1. tartozéka lehet. Ezeknél 
a képeknél legyünk rugalmasak, igazodjunk a helyi szokásokhoz, ismeretekhez. Vannak 
egyértelműen megfeleltethető képek, nehezebben differenciáló, rugalmatlanabb 
gondolkodás esetén érdemes ezekkel kezdeni a munkát, s csak később áttérni a 
többféle helyes megoldásra. A tanuló képességeihez igazított mennyiségű 
szóbuborékkal és/vagy képpel játszhatunk úgy, hogy egy-egy jellemzőt mondunk 
valamelyik ünnepről, majd minél gyorsabban el kell dönteni – és felemelni –, hogy 
melyikre igaz az állítás. Egy további lehetőség, hogy lefelé fordított szóbuborékok közül 



FI - SNK _TAR7 8 GY /I ,  F I - SNK _TAR 7 8 GY/I I ,  F I - SNK _TAR 7 8GY/I I I ,  F I - SNK _T AR7 8 GY / I V   
Társ ad a lm i  i smeret ek  7- 8 .  –  Ta ná r i  k éz ikö ny v  
 

 
52 

kell egyet felhúzni, és mondani róla egy jellemzőt / megkeresni a tankönyv vonatkozó 
részét / elhelyezni a naptáron / jellege szerint besorolni / eldönteni, hogy szokás-e 
virágot vinni. A felhasználás módja tetszés szerint variálható, bővíthető. 

 27. feladatlap: Olvasni tudó tanulók tudásának megerősítésére, ellenőrzésére 
összeállított feladatlap. Olvasni alig tudó, de hallás után jól értő tanulóknak is 
javasolható közös munka keretében a feldolgozása. 

 28. feladatlap, felső sor: Milyen ünnepről szól a kép? Írni, olvasni egyáltalán nem tudók 
is beazonosíthatják, másolással, esetleg átírással meg is oldhatják. Szóolvasó, betűíró 
tanulók önállóan dolgozhatnak. A lap alján található megoldások a következő oldalhoz 
tartoznak.  

 29. feladatlap: keresztrejtvény. Megoldás: 1. ÚJÉV, 2. NEMZETI, 3. MIKULÁS, 4. 
ESKÜVŐ, 5. HÚSVÉT, 6. PÜNKÖSD, 7. ANYÁKNAPJA, 8. TANÉVNYITÓ, 9. SZÜLETÉSNAP, 
10. NŐNAP, 11. SZILVESZTER, 12. KARÁCSONY. 

110. oldal: Kiegészítő anyag; érdekességek a nagyvilágból. Fontos a különféle kultúrák, 
népek tisztelete. Felső sor bal kép: kínai újévi ünnep. Felső sor jobb oldali kép: hanuka (a 
fények ünnepe a zsidó nép körében). Alsó sor bal oldali kép: ortodox újév, vízkereszt. Alsó sor 
jobb oldali kép: ramadán, a muszlimok legnagyobb ünnepköre (böjt: csak napnyugta után 
esznek). 

2.3.3. témakör: Magyar népi hagyományok, népszokások 

A felvezető oldalakat követően egy esztendőt átívelő módon mutatunk be jellemző 
szokásokat, jeles napokat magyar hagyományaink közül. Feldolgozásuk nem várható el 
egyforma mélységgel. Bátorítjuk a kollégákat, hogy igazodjanak a szűkebb környezetük adta 
lehetőségekhez (pl. skanzen vagy faluház meglátogatása), még aktívan őrzött 
hagyományokhoz (pl. farsangi mulatság, fánksütés, májusfaállítás, szüreti felvonulás és bál, 
néptáncbemutató), az itt felsorakoztatott anyagokból ennek megfelelően válogassanak. Az 
egyszerű mondatokban megfogalmazott néhány gondolat mellett itt is mindig található kép, 
ami az olvasni nem tudó tanulóknak segít megérteni a mondanivalót. Cél a kulturális identitás 
erősítése, elődeink életének megismerése és tisztelete, kapcsolódó ismeretek bővítése, a 
hagyományokban való eligazodás elősegítése. 

111. oldal: Őseim hagyományai. Új fogalom: ősök (elődök): akik régebben éltek, akiktől 
származunk: a nagyszülők, nagyszüleinek nagyszülei … Vessük egybe a családi kapcsolatok 
tárgyalásával a tankönyv 130. oldalán, valamint a Híres elődök tárgyalásával, az időszalaggal is 
szemléltetve a tankönyv 78–87. oldalán, és az L6–L11 lap segítségével. A narrátorok matyó 
népviseletben vannak. Kérdéseik mentén tisztázandó, hogy mi a népviselet és a 
hagyományőrzés. Vegyünk elő a tanulókhoz közel álló példákat! Van a településen 
néptánccsoport? Láttak már ilyen műsort? Esetleg az iskolának van néptánccsoportja? Milyen 
saját hagyományai vannak az iskolának? (Vessük egybe az iskolai ünnepekről tanultakkal.) 
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112–113. oldal: Havi lebontású (örök)naptár. Évszakok szerint eltérő, utaló 
háttérmintával. Jelöljünk be aktuális eseményeket, és azt is, hogy az adott évben a hétnek 
milyen napjára esnek. 

114. oldal: A népviselet egy-egy környékre jellemző volt, mind kicsit más. Felső sor jobb 
oldali ábra: palóc viselet. Felső sor bal oldali ábra: kalocsai viselet. Alsó sor bal oldali ábra: 
hetési (Zala megye) viselet. Alsó sor jobb oldali ábra: sárközi viselet. 

115. oldal (1): Január, Vízkereszt. Sok családban ma is ezen a napon bontják le a 
karácsonyfát. Hagyományőrző csoportok ekkor hirdetik meg a farsangi időszakot: ez a 
mulatságok, bálok ideje. 

115. oldal (2): Böjtelő hava: még tart a farsangi mulatságok ideje, de már közeledik a 
böjt, ami húsvét előtt negyven napig tart – kapcsolódás a 116. oldalhoz. Új fogalom: böjt. 
Lemondást, önmegtartóztatást jelent. Tradicionálisan ilyenkor nem fogyasztanak húst vagy 
húst tartalmazó készítményeket. Manapság sokan az édességről vagy egyéb kedvenc dologról 
mondanak le ebben az időszakban. A hagyomány szerint február másodikán a medve 
viselkedése megmutatja, hogy milyen idő várható; közeledik-e már a tavasz. 

116. oldal: Farsang. Az iskolának, a családoknak milyen hagyományai vannak? Kinél 
szokott fánksütés lenni? A busójárás: ijesztő maskarába bújva űzik a telet. Mi milyen álarcot, 
jelmezt öltenénk, ha ijesztők akarunk lenni? (Nem tévesztendő össze a halloweennel)! 

117. oldal: Március, Böjtmás hava. Sándor, József és Benedek névnapok. A három 
nevezetes férfiú a néphagyomány szerint meghozza a jó időt. Ha mégsincs jó idő ezekben a 
napokban, a régiek azt mondták, hogy a zsák száját nem bontották ki, várni kell erre néhány 
napot. Ebben az időszakban van a csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség 
(március 21.). A tavasz közeledtét, tavaszvárást megjelenítő hagyományok, szólások, néphitek 
kapcsolódnak hozzá. A kiemelt rigmust tanuljuk meg, mondjuk közösen! Nézzük meg a 
naptárban ezeket a névnapokat (összekapcsolás a névnappal kapcsolatos ismeretekkel, 
tankönyv 107. oldal). Az esetek többségében áprilisra esik a húsvét. A locsolkodás népi 
hagyomány, ez nem kapcsolódik az egyházi ünneprészhez. A megújulás, frissesség, szaporodás 
jelképeivel kapcsolódik (a szaporodás mint új fogalom: sokasodás, utódok születése – ha jó az 
állat- és növényszaporulat, az jólétet, bőséget jelentett a régi embereknek). 

118. oldal (1): Májusfaállítás. Ma is sok helyen élő hagyomány. Ki látott már májusfát? 
Az osztály készíthet egy makettet, történetet találhat ki hozzá.  

(2): Pünkösdi királyság. Ez a játékos-tréfás közösségi esemény nem kapcsolódik a 
pünkösd egyházi vonatkozású ünnepéhez. Egy kicsit ahhoz hasonlítható, amikor sportnapot 
rendezünk, és itt vicces, vidám feladatok, vetélkedők vannak. Ha van ilyen tapasztalata 
tanulóinknak, idézzünk fel néhányat. Ha nincs, keressünk képeket az interneten: zsákban 
futás, talicskázás stb. 
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119. oldal (1): Szent Iván éjszakája az év legrövidebb éjszakája, és a leghosszabb 
nappala. Próbáljuk meg felidézni, hogy nyár elején-közepén, amikor nyári szünetre készülünk, 
milyen későn megy le a nap, és már hajnalban világos van. A motiváltabb tanulókkal 
kereshetünk erre vonatkozó pontosabb adatokat az interneten. Idézzünk fel „párosító” 
dalokat, amiket ismernek tanulóink. Ha nem ismernek ilyet, tanuljunk egyet (pl. Széles a Duna, 
Magas a partja…; Két szál pünkösdrózsa…; Este van már, nyolc óra…; Hej Vargáné, káposztát 
főz…; Virágéknál ég a világ…). 

119. oldal (2): Péter-Pál, az aratás kezdete. ehhez is kötődnek párosító hagyományok. 
120. oldal (1): Az új kenyér hava: ekkorra learatják a búzát, már el is kezdik őrölni. 

Kapcsoljuk össze a nemzeti ünneppel (tankönyv 106. oldal). 
106. oldal (2): Elérkezik az ősz. Sok háziállat régen egész nyáron kinn élt a legelőn. 

Ekkor már az istállóba behajtották őket. Az idézett népi jóslatok: Ha Mihály napján fagy, hamar 
itt lesz a tél. Ha Mihály napján még nem keltek útra a fecskék, hosszú, meleg ősz várható.  

121. oldal (1): Szüret. Ma is nagy hagyományai vannak, sok településen rendeznek 
szüreti felvonulást, szüreti mulatságokat. Lehetőség szerint látogassunk el egy 
szőlőültetvényre. Ha van a tanulóknak saját tapasztalata, mondják el. Javasolt kifejezések: 
szőlőfürt, szőlőszem (édes, zamatos, lédús gyümölcs – kössük össze a Környezetismeret tárgy 
vonatkozó anyagával), prés / préselés, must. Ahol folyik termelés: a must cukortartalma / 
cukorfoka (tudja-e valaki, hogyan mérik, mi az a fokoló?). Keressünk képeket, videókat az 
interneten. 

121. oldal (2): Kukoricafosztás: Ma már csak hagyományőrzés részeként ismert 
tevékenység. A régi időkben különlegessége volt, hogy erre a munkára összegyűltek a 
közösség tagjai, szomszédok, ismerősök, rokonok. Képzeljük el, hogy nem volt sem rádió, sem 
telefon, sem számítógép, sem tévé. Ilyenkor munka közben történeteket meséltek egymásnak 
az emberek. Sokszor a gyerekek is odasereglettek, nekik (is) meséket mondtak. A tankönyvi 
szövegben szerepel a buroklevél kifejezés, melynek aktív ismerete nem elvárt, de javasoljuk, 
hogy kukoricacsöveken figyeljék meg a tanulók. Életvitel és gyakorlat órán főzzenek kukoricát, 
amit előtte maguk pucolnak meg. 

122. oldal (1): Márton-nap. Egyre népszerűbb hazánkban is, több helyen tartanak 
sötétedéskor a gyerekekkel lampionos felvonulást, énekelve (Kicsi lámpásom…). Javasoljuk 
Szent Márton legendájának elmesélését (ld. Wikipédia), esetleg eljátszását.  

122. oldal (2): Erzsébet-nap, Karácsony – és általában a várható téli időjárás – 
„rámutató napja”. A népi jóslat szerint ha ilyenkor fagyos, hideg az idő, karácsonykor is ilyen 
lesz, ha pedig enyhe, akkor  karácsonykor is ezzel kell számolni.  

123. oldal (1): Katalin-nap, ismertebb népi jóslat a karácsonyi időjárásra mutató: „Ha 
Katalin kopog, Karácsony tocsog” – tehát pont az ellenkező időjárás várható karácsonykor. Ma 
már kevéssé ismert, hogy a fiatal férfiak és nők a párválasztással, a férjhez menéssel 
kapcsolatos jóslásokat, ezzel kapcsolatos szertartásokat végeztek ilyenkor. Ez nem elvárt aktív 
ismeret, inkább az általános tájékozottsághoz, érdekességként felhozható tartalom. Érdemes 
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megjegyezni, hogy a régi időkben a fiatalok nem maguknak választottak párt, hanem 
többnyire a szülők döntötték el, hogy kivel léphetnek házasságra – ezért egészen másfajta 
izgalommal szerették volna megtudni, hogy vajon ki lesz a párjuk. 

123. oldal (2): Karácsony hava; Luca napja, Luca-szék. Ma már nem szokás, de a 
története jól ismert.  

29. feladatlap: mondatkiegészítő. Írni tudó tanulók ki is tölthetik, de felhasználhatók a 
lap alján található szócsíkok, amelyekről fénymásolatot készítve ezek kivághatók és 
beragaszthatók a megfelelő helyre. Vízkeresztkor zárul a karácsonyi időszak. Ha február 2-án 
szép napos az idő, a medve kijön a barlangjából. A busók jellegzetes, fából faragott álarcot 
viselnek. Húsvét hétfőn a fiúk meglocsolják a lányokat. Pünkösdkor ügyességi versenyekkel 
döntötték el, hogy a falubeli legények közül ki legyen a király. Szent Iván éjszakája a nyári 
napforduló ünnepe. Szent Mihály napján behajtották az állatokat a legelőről. A szőlő 
leszedése után bálokat tartottak. A gyerekek csuhébabákat készítettek maguknak. December 
6-án csomaggal ajándékozzuk meg a gyerekeket. December 24-én az elkészült Luca-székre 
állva lesték a boszorkányokat. 

 30. feladatlap: Vegyük elő segítségül a tankönyv anyagát és/vagy egy naptárt, 
amelyben fel vannak tüntetve a névnapok! Keressük ki a feltüntetett napokat! (Nem 
mindegyik névnaphoz kötött: február 2.: Ha a medve meglátja az árnyékát…) Március 
21. Benedek-nap: Ha ezen a napon dörög az ég…  

 31. feladatlap: Találós kérdések. Az olvasni tudó tanulók önállóan vagy kis segítséggel, 
esetleg csoportos vagy páros munkával is feldolgozhatják (pl. felváltva olvassa egyikük 
a kérdést, a másikuknak pedig meg kell találni a helyes választ; vagy lehet 
versenyszerűen is: ki találja meg leggyorsabban). Fénymásolatot készítve szétvágható, 
párosítható, füzetbe ragasztható. 

 32. feladatlap: Elsősorban a képi szinten tájékozódó tanulóknak szánt feladat, melyhez 
a 32k jelzésű oldalon ki kell vágni a képrészeket, illetve snitzerrel vagy késsel 
kimetszhető a 32. feladatlapon az elhalványított terület. A feladat képkiegészítés, 
összeillő elemek megtalálása és egybeillesztése. Sikeres megoldást követően füzetbe 
(lapra) ragasztható. 

124. oldal: Más kultúrák népszokásai, hagyományai. Kiegészítő anyag. Felső sor bal 
oldali kép: India, Gangesz a „szent folyó”, melynek lélektisztító hatást tulajdonítanak (lemossa 
a bűnöket, gonosz erőket). Felső sor jobb oldali kép: Kína, lámpás fesztivál. A család, rokonság 
összejövetele, összetartozása az üzenete. Alsó sor bal oldali kép: Tibeti imazászlók. A 
hegyoldalban, települések szélén helyezik el, hogy áldást hozzanak. Alsó sor jobb oldali kép: 
Nyakgyűrűket viselő afrikai nő. Egyes afrikai és ázsiai törzsek körében elterjedt, sokan ma is 
követik ezt a hagyományt. 
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2.4. fejezet: Felkészülés a felnőtt életre – állampolgári ismeretek 

125. oldal: A fejezetnyitó oldalon a fejezet új narrátorát látjuk. Számos kérdés mutatja, hogy 
milyen szerteágazó, sok izgalmas területet érintünk. Feltehetően motiválóan hat, hogy 
kifejezetten a felnőtt léttel kapcsolatos, valamint a saját adottságokra, saját lehetőségekre 
közvetlenül reflektáló ismeretek kerülnek előtérbe. 

126–127. oldal: A lehetséges munkakörök, tevékenységek sokasága jelenik meg. 
Elsősorban olyanokat gyűjtöttünk itt össze, amelyekhez a készségfejlesztő iskolákban 
lehetséges a tudás elsajátítása: A kifőzdében valaki mosogat, szennyes edényt szed (konyhai 
kisegítő). Többen sepregetnek, valaki virágot öntöz (udvaros, kert- és parkápoló). A kertészeti 
vásár hátterében palántákat ültetnek (palántanevelő), valaki eladja (kisegítő eladó), polcokra 
teszik az árut (árufeltöltő). A karámban nyulakat lát el (kisegítő állatgondozó). A Mesterségek 
utcájában olyan árukat látunk, amelyek elkészítését szintén tanulhatják, illetve a jövőben jó 
eséllyel a szociális foglalkoztatásban (szerencsés esetben munkavállalóként) készíthetnek 
tanulóink: rongyszőnyeg, nemeztáskák (textil- és fonalmentő, szövött-tárgy-készítő); 
díszborítékok, levélpapír (papírtermék-készítő), gyertyák (képzés jelenleg nincs akkreditálva), 
kerámiatárgyak, ezek egy része dísztárgy, másik része használati tárgy (agyagtárgy készítő); 
sütemények, mézeskalácsok (mézeskalács-sütő). A kép bal oldalán láthatunk még: 
kőművesmunkát, falfestést – ezekhez szakképesítés kell, de a mestereknek segédekre is 
szükségük van. Az autóápoláshoz szintén, ehhez képzést is ad a készségfejlesztő (autómosó 
kisegítő). 

8. osztályban már ősztől javasolt a téma felvetése, a közös tájékozódás a környékbeli 
lehetőségekről. Ebben a tankönyvben nem tudtunk minden olyan lehetőséget a teljesség 
igényével bemutatni, amely szociális foglalkoztatókban vagy védett munkahelyeken előfordul. 
Sok helyen készülnek különféle technikákkal ékszerek, van selyemfestés, vannak különféle 
bőrmunkák, faműhelyek, csomagolóüzemek stb. A fejezet későbbi részében azonban a 
jelenleg Magyarországon akkreditált készségfejlesztő iskolai tanterveknek megfelelő 
képzéseket mind bemutatjuk. 

2.4.1. témakör: A társadalom tagjai vagyunk 

128. oldal: A témakör felvezető oldala. Könnyen érthető módon írtuk körül a társadalom 
fogalmát. Elvont fogalomként egyes tanulók számára nehéz lehet pontos megértése, 
ugyanakkor nagyon lényeges, hogy tanulják, ismerkedjenek vele. Saját szerepük, önismeretük 
/ önazonosságuk szerves részévé kell, hogy váljon a tudat: egy tágabb közösség tagjai vagyunk. 

129. oldal: A 128. oldal tartalmának kifejtése, több oldalról való megközelítése. 
Várhatóan minden tanuló számára lesz egy-egy olyan eleme, amelyet sajátjának érez, ami 
kicsit közelebb hozza az elsajátítandó új fogalmat: társadalom. Részben ismétlést ajánlunk, a 
közelebbi és távolabbi emberi kapcsolatok felől közelítve: vannak idegenek, akiket nem 
ismerünk, nincs velük közös dolgunk (14., 17. és 18. oldal), mégis ugyanannak a társadalomnak 
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vagyunk a tagjai. Ugyanabban az országban élünk (egybevethető a tankönyv 48., 73. és 90. 
oldalával, illetve kontrasztként a 49., 88., 110. és 124. oldal tartalmaival). A lap alsó felén 
található képen a vonalak a kapcsolatokat, ismerősséget jelölik. Egyszerű megfigyeléses 
megoldás lehet, ha minden olyan személyt barátként jelölnek a tanulók (pl. 
korongráhelyezéssel, esetleg bekarikázással), akihez közvetlenül vonal vezet. A kisebb 
különbségeket is jól megfigyelő tanulók esetén a vonalak hossza (a „társadalmi távolság-
közelség”) szerint is differenciálható: az alatta lévő a legjobb barát és így tovább. 
Tulajdoníthatunk további jelentéseket, szerepeket (találgassunk, ki lehet?): az ismerősöm 
apukája (balra, majd fölfelé). 

130. oldal: A legmeghatározóbb, közvetlen társadalmi közegünk a család és a 
rokonság. Állami gondoskodásban nevelkedő tanulók esetén mérlegelendő a téma 
részletesebb feldolgozása (van-e élő rokoni kapcsolata, hogyan oszlik meg az osztály 
közössége). Számba vehetjük a „családhelyettesítő” kapcsolatokat (lakótársak, gondozók, 
mentorok stb.). 

 1. feladatlap: Családfa. A kivágható képeken a legközelebbi családtagok vázlatos rajza 
található: szülők, nagyszülők, gyermekek. Ezek egymáshoz igazítása, saját család 
szerinti elnevezése az első feladat, majd ezek egymáshoz való viszonya szerinti egymás 
mellé rendezése, lapra ragasztása. A képek színezhetők, alakíthatók az adott gyermek 
családtagjainak tulajdonságaihoz igazítva. Egyéni képességhez igazítva válasszuk meg 
az elemek számát. Nagyobb családok esetén javasoljuk fénymásolat készítését. 

 2. feladatlap: A 3. feladatlapot ezeknek a képeknek a segítségével töltjük ki. A 
piktogramokkal a szimbólumolvasást szeretnénk erősíteni, valamint a szófelismerő / 
szóolvasó tanulóknak szóképekkel is variálható a feladat. Javasolható első körben a 
piktogramok és a szócsíkok egyeztetése, majd a saját hely megkeresése. Innen 
kiindulva keressük az anya, apa, testvérek és a többi rokon helyét. Csoportos 
feladatként is végezhető, vagy párban, ahol legalább az egyik tanuló biztosan olvassa 
a szavakat. Egy másik tanuló megmondja a saját családtag nevét, egy további 
megkeresi hozzá a megfelelő piktogramot. 

131. oldal: Mindenki különbözik. A belső tulajdonságok, mindenféle szokásaink 
kialakulása nagyban függ attól, hogy kik között nevelkedtünk, mit láttunk gyerekkorunkban. 
Idézzünk fel „ellesett” szokásokat (akár szülő, kapcsolati személy bevonásával). További 
beszédtéma lehet: Mi tetszik a másikban? Miben szeretnék hasonló lenni? Ez az oldal már 
átvezet a szabálykövetés, társadalmi együttélés témájára is. Irányítsuk úgy a beszélgetést, 
hogy a szabadon alakuló, változékony egyéni szokásokból átvezetjük az együttélést, 
együttműködést megkönnyítő szabályok felé! Pl. a sáros cipőt a bejáratnál levesszük / a 
szennyes edényt elmosogatjuk / az orrunkat zsebkendőbe töröljük. Miért fontos, hogy ezeket 
mindenki megtanulja? Keressünk közösen is ilyen szabályokat, szokásokat, melyek 
megkönnyítik az együttélést! 
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 4. feladatlap: Kivel hogyan viselkedjünk? Kapcsoljuk össze a szociális körrel. Figyeljük 
meg, hogy különféle társadalmi távolságok esetén lehetnek azonosak a 
viselkedésszabályok. Képesség szerinti mélységben térjünk ki az udvariasság és a 
kedvesség közötti különbségekre (előbbi mindig elvárt, utóbbi csak ismerősök között). 
Kakukktojás: undok – ez semmilyen társadalmi érintkezés esetén nem elfogadott. A 
„boldog” is kissé rendhagyóan jelenik meg a felsorolásban: milyen társaságban 
jellemző, hogy megosztjuk a boldogságunkat? Milyen módjai lehetnek? Kedves: 
ismerőssel és annál közelebbi kapcsolatokban; érdeklődő: barátok és annál közelebbi 
kapcsolatokban; udvarias: mindenkivel; segítőkész: ismerősökkel és annál közelebbi 
kapcsolatokban; undok: soha; érdektelen: idegenekkel szemben; mosolyog: 
ismerősökre és közelebbi kapcsolatokban; ránéz: ezt érdemes árnyaltan megbeszélni, 
mivel lehet, hogy átmenetileg kapcsolatba kerülünk idegenekkel (pl. áruházi 
pénztáros) – alapvetően arra nézünk, akivel beszélünk; törődő: barátokkal, közeli 
rokonokkal, családtagokkal (győződjünk meg a fogalom megfelelő ismeretéről); 
boldog: változó lehet, de leginkább a család, a barátok körében jellemző (családi 
ünnepek, baráti események). 

2.4.2. témakör: A társadalomra káros tevékenységek 

Javasoljuk, hogy ezeket a tartalmakat a valós szükségletekhez, tanulóink morális érettségéhez 
igazodóan válogassuk és dolgozzuk fel. Szempontok: környezeti hatások vagy éretlen 
személyiség / belátási nehézségek miatt fennáll-e a veszélye, hogy belesodródjon problémás 
helyzetekbe, és elkövetővé váljon? Ismerje fel, ha ki akarják használni, helytelen cselekedetre 
akarják rávenni. Ismerje fel, ha megkárosítják, bántalmazzák, és tudjon segítséget kérni. 

A konkrét tartalmak többsége feldolgozható szerepjátékkal, amelyhez javasoljuk 
egyszerű bábok (fakanálbáb, esetleg tulajdonított tulajdonságok alapján állatfigurák: 
ravasz/hazug róka, lopós szarka, agresszív medve, mérges/hangos pulyka stb.) bevonását, 
hiszen a „rossz” szerepeket senki nem vállalja szívesen magára, továbbá nem is cél, hogy 
ezekkel akár csak átmenetileg is azonosuljon a tanuló. 

 5a–5c feladatlap: Különféle szabályokat jelképező táblák, piktogramok, melyek 
felhasználása, válogatása a tanulók képességeihez, tudásához igazítható. 
Minimumkövetelmény a tilos és a szabad közötti különbségtétel. További 
differenciálás: a nem ajánlott és a tilos közötti különbségtétel. A 6. feladatlapon 
további szempontrendszerben, viszonyítási rendszerben kell értelmezni a szabályokat, 
melyek egyaránt lehetnek tiltó vagy megengedő szabályok: vannak kötelezően 
betartandók, vannak, amelyek udvariassági szabályokhoz kötöttek (jól nevelt, felnőtt 
életre készülő személyektől elvárt, a társadalmi együttélést megkönnyítő szabályok, 
de nincs szankciója, ha nem tartjuk be), és vannak saját döntésen alapuló, szabadon 
választható tevékenységek.  



FI - SNK _TAR7 8 GY /I ,  F I - SNK _TAR 7 8 GY/I I ,  F I - SNK _TAR 7 8GY/I I I ,  F I - SNK _T AR7 8 GY / I V   
Társ ad a lm i  i smeret ek  7- 8 .  –  Ta ná r i  k éz ikö ny v  
 

 
59 

132. oldal (1): Hazugság. Tanulóink egy része nehezebben tesz különbséget valóság és 
képzelet, mese / kitalált történet és valóban megtörtént események között. Keressünk erre 
példákat! (Korábban megismert mesék, mesés történetek, filmek, sorozatok stb.) 
Csoportosítsuk ezeket: Melyik valós? További szempont lehet a mögöttes szándék 
feldolgozása. Találjunk ki tanulóink érdeklődéséhez, tapasztalatához megfelelő 
„villámtörténeteket”, és vitassuk meg. Pl. „Katinak meglepetés szülinapi partit szerveznek a 
szülei. Ha otthon van, nem tudják titokban előkészíteni. A nagymama felhívta, és kérte, hogy 
látogassa meg. Azt füllentette, hogy nagyon fáj a karja, ezért segíteni kell neki hazavinni, amit 
bevásárolt. Mire Kati hazaért, nagy meglepetés várta! …” Közösségi internetes tereket 
használó tanulók esetén ezt a területet is vonjuk be (Biztos, hogy mindenki igazat ír? Biztos, 
hogy minden igaz, amiről mások azt hiszik? stb.). Ha vannak konkrét példák a 
tanulócsoportban, ezeket is feldolgozhatjuk, ügyelve, hogy senkit ne szégyenítsünk meg (a 
tananyag-feldolgozásnak nem célja, és „mellékterméke” sem lehet a számonkérés és/vagy az 
igazságszolgáltatás – ezt más keretek közt kell megoldani). 

132. oldal (2): Lopás. Szintén a tanulók esetleges tapasztalataihoz, ismereteihez 
igazítsuk. Megközelíthető fiktív történetek, filmélmények feldolgozásával is. Itt felmerül 
továbbá a titoktartás, illetve valami elhallgatásának / letagadásának kérdése is. Meg kell 
tanulni különbséget tenni jó és rossz titkok között: Rossz titok az, amitől rosszul érzem magam, 
aminek nem lehet örülni, és/vagy bárkinek árt, kára volt vagy lehet belőle. A törvények, 
jogállamiság tárgyalásánál (tankönyv 135. oldalától) összeköthetjük a bűnrészesség 
fogalmával (ez azonban nem tananyag, a csoportösszetételtől függően mérlegelendő). 

133. oldal (1): Agresszió. E fogalom aktív használata nem elvárt. Az adott tanuló 
képességeihez igazodóan beszélhetünk erőszakos, kiabálós, verekedős személyekről. Szinte 
biztos, hogy kisebb-nagyobb mértékben mindenki élt már meg és követett is el agressziót. 
Beszéljünk ezekről, és állítsunk fel osztályszabályokat. Erről készüljön plakát (képgyűjtés-
ragasztás, rajz, feliratok – ki-ki a saját képességének megfelelő részt megalkotva). Pl. hogyan 
jelezzük, ha a másikat túl erőszakosnak/ hangosnak találjuk? (Lehet test elé kinyújtott, kifelé 
fordított tenyér). Mit kell tenni, ha valaki meg akar ütni? (Átmegyek másik helyiségbe, szólok 
egy tanárnak / asszisztensnek). Előfordul, hogy valaki hirtelen nagyon ideges, és ezért 
agresszívvé válik, de utána már bánja – hogyan tehetem jóvá? Bocsánatkérés és elfogadásának 
jelentősége. Mit lehet tenni, ha indulatosak vagyunk? Gyűjtsünk olyan módokat, 
lehetőségeket, amelyek társadalmilag elfogadottak, és helyettesíthetik az agresszív 
megnyilvánulást. 

133. oldal (2): A rongálás igen sokféleképpen megnyilvánulhat. Ilyen lehet egy 
virágágyáson való átgázolástól kezdve egy füzet/feladatlap összefirkálásán át a komolyabb, 
anyagi természetű károkat is okozó cselekedetig. Itt is mérlegelendő a szándák és a kiváltó ok. 
Fontos, hogy tanulóink számára belátható és hasznosítható tudást adjunk át, tehát valós 
tapasztalatokhoz, látottakhoz igazodva dolgozzuk fel. Hasonlóan a másik személlyel szembeni 
agresszióhoz, lehet hirtelen düh nem megfelelő levezetése is. Gyűjtsünk és egy-egy módját 
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gyakoroljuk be az indulatlevezetésnek, pl. összekulcsolt kézzel számoljunk el 5-ig; vegyünk 
ötször mély lélegzetet; toppantsunk egy nagyot. A lap alján szövegesen kitérünk a jelentősebb 
károkozás / sérelmek büntetőjogi következményeire is. Ez kapcsolható a 131. oldal 
mondanivalójához: együttélést könnyítő szabályok; valamint a 135–136. oldalhoz: Törvény, 
jog és kötelesség fogalma. 

134. oldal: internetes visszaélés, cyberbűnözés egy-egy elemét mutatjuk meg a két 
képen, melyek könnyen elérhetik tanulóinkat is. Fontos hangsúlyozni, hogy bizonytalanság 
esetén kérjenek tanácsot, segítséget olyan személytől, akiben megbíznak. Itt nem jelenítettük 
meg az esetleges szexuális visszaélés lehetőségét, de javasoljuk, hogy nemenként bontott 
csoportban beszéljünk erről is, hiszen sajnos valós veszély, hogy az értelmileg akadályozott 
fiatalok naivitását, jóhiszeműségét kihasználhatják. A rosszindulatú piszkálódást egyesek 
gondolhatják egyszerű tréfának is, ezért fontos, hogy rávilágítsunk ennek súlyára, konkrét 
példákkal szemléltessük, értessük meg a jelentőségét. 

 7. feladatlap: a társadalmi együttélés szabályait elmélyítő párosító gyakorlat. Az 
olvasni tudó tanulók közül a gyorsabban haladók önállóan is megpróbálhatják 
megoldani. Közös munka esetén érdemes egyszerre egy tagmondattal kezdeni, és 
minden második tagmondatot (jobb oldali oszlop) egymás után hozzáilleszteni, amíg 
meg nem találjuk a megfelelőt. Elképzelhető, hogy humoros állítások jönnek ki, ezek 
segíthetik e nehéz téma oldott légkörben való feldolgozását, a humorérzék 
fejlesztését, továbbá motiválóan hathat. A könnyebb beazonosíthatóság, illetve a már 
beazonosított tagmondatok megkülönböztetése érdekében az összeillők azonos 
színnel ki is színezhetők. Helyes párok: Aki telefont lop, arra büntetés vár. Aki elveszi a 
társa radírját, arra megharagszanak. Aki elkéri a ceruzát a társától, az megkaphatja azt. 
Aki igazat mond, abban megbíznak. Aki mindig kiabál / Aki verekszik / Aki csúfolódik, 
annak nincs barátja / annak nem lesz barátja / attól félnek (e három tetszőlegesen 
párosítható, esetleges saját tapasztalathoz igazítható). Aki átadja a helyét az 
idősebbeknek, azt figyelmesnek tartják. Aki megrongálja a szobrokat, azt börtönnel 
büntetik. Aki nem mond igazat, annak nem hisznek. Ennél a feladatnál hangsúlyos a 
lehetséges hosszabb távú következmények érzékeltetése. Az utolsó mondatnál 
kifejezetten a rendszeresen hazugságon kapott személyre lehet igaz, hogy már senki 
nem veszi komolyan, amit mond, függetlenül az igazságtartalmától. 

2.4.3. témakör: Törvények, jogállamiság 

135. oldal: Alkotmány, törvények, szabályok. Az alkotmányt Magyarországon Alaptörvénynek 
nevezzük. Ezen az oldalon a Kerettanterv szerinti fogalmakat foglaltuk össze, törekedve a 
közérthető, egyszerű magyarázatokra. Fontos, hogy tanulóink legalább sejtés szintjén 
legyenek tisztában a jog és a kötelesség egyensúlyával: a jog, jogokkal való élés is 
megfontoltságot, körültekintést igényel. Egy szabad döntésnek, tettnek különféle 
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következményei lehetnek, amelyekért vállalnunk kell a felelősséget. Ha bizonytalanok, 
kérjenek segítséget egy olyan személytől, akiben megbíznak. Fontos a támogatott 
döntéshozatalra való felkészítés. Találjunk ki a tanulók előismereteihez illeszkedő 
példatörténeteket. Ilyen lehet: Peti mindig kap zsebpénzt a mamájától. Nagyon szereti az 
édességet, ezért rengeteg cukrot, csokit vásárol belőle. Joga van arra költeni a pénzét, amire 
akarja? – Igen. Mégsem helyes a döntése. Miért? Milyen következménye lehet a túlzott 
édességfogyasztásnak? Mi a kötelesség? Miért fontos, hogy vannak kötelességek? Kapcsoljuk 
a 131. oldal anyagához. 

136. oldal: szorosan kapcsolódik az előző oldalhoz. Itt néhány konkrét példát hozunk 
olyan jogokra, amelyek alapvetően mindenkit megilletnek, és olyan kötelezettségekre, 
amelyek mindenkire vonatkoznak, szükségesek egy közösség és/vagy a társadalom megfelelő 
működéséhez. Általános megfogalmazásban kissé elvontak lehetnek, ezért szükség lehet a 
magyarázatukra, konkrét példákkal való megvilágításra. A munkavállalással, munkavégzéssel 
kapcsolatos kijelentések még nem érintik tanulóinkat, de a fejezet további részében előkerül 
a pályaorientáció, készülés a felnőtt létre kérdésköre is, ezért elővételeztük, egyben 
kapcsolódási pont is lehet a továbbiakhoz. 

2.4.4. témakör: Pályaválasztás  

Törekedtünk úgy összeállítani a tartalmakat, hogy 1) különféle képességekkel rendelkező 
tanulók egyaránt találjanak magukra vonatkoztatható elemeket, 2) segítse a reális 
önismeretet és reális lehetőségek felmérését, miközben a tanulók önbecsülése, saját 
erősségeik is hangsúlyt kapnak a korlátok egyidejű felismerése mellett. 

137. oldal: A témakör felvezető oldala. Gyakori, részben a tanulók környezetében 
előforduló, részben a korábbi tanulmányokból már ismerős hivatások semleges ábráit 
közöljük. A narrátor segítő-rávezető kérdéseket tesz fel. Ezeket a tartalmakat legalább részben 
az olvasni nem tudó, kevesebb általános tájékozottsággal rendelkező tanulók is tudják követni. 
Nem beszélőknek rámutatással, részletek felismertetésével (Milyen eszközök vannak az 
ábrán? Kinél van tisztítószer, kötszer stb.). 

138. oldal: Pályaválasztás és továbbtanulás. Kapcsolódás az előző témakörhöz: jogok, 
lehetőségek (131. és 136. oldal). További kapcsolódási pont lesz a külső és belső 
tulajdonságokról tanultak, ami a tehetség, adottság, érdeklődés területével bővül. Bővebb 
kifejtése a 148–149. oldalon található. Az itt található tartalom elsődleges célja, hogy 
tudatosítsa az (iskola)váltás természetét – különös tekintettel arra, hogy sokan ugyanannak az 
EGYMI-nek csupán másik tagozatára fognak átmenni. Segíthet az irracionális elképzeléseket 
megfelelő mederbe terelni, ha pontosabban utánanézünk tanulóinkkal, hogy mit is jelent a 
felvételizés. Az interneten az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők a korábbi évek középiskolai 
írásbeli feladatsorai. Ki mit tudna megoldani ezekből? Ha ez túl nehéz, érdemesebb olyan 
lehetőségek közül választani, ahová nem szükséges. 
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139. oldal: A munkák csoportosítása. A teljesség igénye nélkül sorolunk itt néhány 
jellemzőt, melyek alapján jellemezhető egy-egy munkakör vagy szakma. Szándékosan, a 
könnyebb beláthatóság érdekében, csak kétpólusú jellemzést adtunk, ellentétpárokat 
felsorakoztatva. Néhány konkrét példa jellemzésével, kategorizálásával válhat jobban 
értelmezhetővé. Ezek mentén az előnyök, személyes preferenciák is megfogalmazhatók. A kép 
alján szereplő narrátor felvezeti a következő oldalak mondanivalóját (141–147. oldal). 

 20. feladatlap: egy további csoportosítási lehetőség, jellemzője a munkáknak (nem 
csak a könyvben részletezett munkakörök szerepelnek): milyen napszakban jellemző a 
munkavégzés? Betegápoló: minden időszakban, ünnepnapokon is végezni kell. Eladó: 
többnyire délelőtt, délben és délután, de az üzlet nyitva tartásától is függ. Biztonsági 
őr: (bolti, banki) – délelőtt, délben, délután. Pék: hajnalban és napközben. Fotós: 
jellemzően délelőtt és délután, de attól is függ, mit fotóz. Kertész: délelőtt és délután. 
Tanár: délelőtt tanít, délután felkészül. A napközis / ügyeletes tanár délután is 
tanulókkal van. Bankár (vagy ügyintéző): délelőtt és délután. A tanulók tudásához 
igazíthatjuk a feldolgozásra szánt tartalmat, illetve érdeklődésüknek megfelelő 
részletezettséggel beszélhetjük meg az itt felsorakozott szakmák mibenlétét. 

140. oldal: Kiegészítő jelleggel szereplő anyag, 1) a jogok és kötelességek könnyebb 
értelmezése és 2) a megváltozott munkaképességű munkavállalói státuszra vonatkozó 
alapismeretek nyújtása érdekében állítottuk össze ennek az oldalnak az anyagát. Szándékunk 
szerint egy reális, mégis pozitív – a lehetséges támogatások, kedvezmények irányából történő 
– megközelítés segít elfogadni tanulóinknak valós helyzetüket, reális énképükkel, 
lehetőségeikkel és korlátaikkal való önazonosságukat. Mindez összefügg a támogatott 
döntéshozatal igénybevételére való felkészítéssel is. 

141–147. oldal: Gyakran előforduló, ismerős szakmákat, munkaköröket mutatunk be. 
Fontos szem előtt tartani, hogy ezek általános megismerése már a korábbi évfolyamok 
tananyagaiban feldolgozásra került. Itt elsődleges cél, hogy a korábban a 138. és 139. oldalon 
feltüntetett szempontok mentén mérlegelhető legyen, hogy az egyik vagy másik kinek való / 
nem való. Többféle beválogatási szempontunk volt: 1) Olyan szakmák, amelyek mellett 
kisegítőként szoktak középsúlyosan értelmi fogyatékos munkavállalók dolgozni (pl. építőipar); 
2) gyakran találkozik vele, példaképként, vágyott szakmaként megfogalmazódhat 
tanulóinkban (pl. orvos, óvónő); 3) vannak olyan hasonló munkakörök, amelyekhez 
tanulmányokat folytathat (pl. eladó – árufeltöltő). A bemutatás logikai felépítése minden 
esetben azonos: Pontos megnevezés – legjellemzőbb tevékenységek – szükséges végzettség – 
legszükségesebb készségek – Ajánlás: jellemző adottságok, amelyekkel jól végezhető a 
tevékenység. Nem elvárás mindegyik teljeskörű feldolgozása, bátran igazíthatjuk tanulóink 
előismeretéhez, érdeklődéséhez. Fontos szem előtt tartani, hogy nagyon kis valószínűséggel 
fogják a mi tanulóink ezeket a szakmákat elsajátítani; a legtehetségesebbek és 
legszorgalmasabbak is legfeljebb rész-szakképesítést szereznek, teljes szakma elsajátítása csak 
extrém ritkán, kivételes esetekben fordul elő. 
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 10. feladatlap: A foglalkozásokra jellemző eszközöket kell beazonosítani. Szerepelnek 
szakképzésben és készségfejlesztőben elsajátítható foglalkozások is. Egyes hibás 
megoldások viccesek is lehetnek – használjuk ki a humorérzék fejlesztésére. Olvasni 
nem tudó tanulók is követhetik, megpróbálhatják kitalálni a helyes megoldást. Nem 
beszélők eldöntendő kérdésként oldhatják meg a feladatot. A lap alján lévő párosító 
feladat a készségfejlesztő iskolában tanulható foglalkozásokat  dolgoz fel. A 7. 
feladatlapnál leírtakkal azonosan dolgozható fel. Udvaros: lombot seper; Konyhai 
kisegítő: tányért mosogat; Árufeltöltő: polcot rendez; Szövött-tárgy készítő: 
rongyszőnyeget készít. 

 11. feladatlap: találós kérdések a különféle foglalkozásokról. Olvasni nem tudó tanulók 
olvasni tudókkal párban oldhatják meg. A lap alján lévő kakukktojásjátéknak többféle 
megoldása is lehetséges, ha jól indokolt. Egy-egy lehetséges megoldás: 1. sor: fodrász, 
mert az nem építőipari munka / mert emberekkel foglalkozik / a többit inkább csak 
férfiak végzik. 2. sor: asztalos, mert a többihez egyetemi végzettség kell. 3. sor: 
udvaros, mert ő a szabadban dolgozik. 4. sor: palántanevelő, mert készségfejlesztőben 
tanulható. 

148. oldal: Milyen munka való nekem? Itt bontjuk ki a fogyatékosság, megváltozott 
munkaképesség, támogatási szükséglet kérdéskörét. Ennek az oldalnak legfőbb célja, hogy 
mindenki magára vonatkoztatva is – lehetőleg majd önállóan, de akár segítséggel – el tudja 
mondani, hogy 1) milyen alapvető képességei, tulajdonságai vannak, amelyek egy-egy munka 
elvégzéséhez fontosak; 2) felismerje saját korlátait, nehézségeit, akadályozottságát. A 
narrátorok itt példaadó szerepben jelennek meg. Ez a tartalom a természetes, feszültségtől / 
szorongástól / kisebbrendűségi érzéstől mentes megállapításokat, tényszerű szembesülést 
hivatott elősegíteni. Hozhatunk példákat a saját életünkből is: „Nagyon szeretem a 
festményeket, de nincs hozzá tehetségem, hogy magam is készítsek ilyeneket. Viszont jól 
eligazodom a házi munkákban, ezért tanítom az Életvitel és gyakorlatot. Legjobban a sütést 
szeretem”. Felsőbb évfolyamokból, már készségfejlesztőben tanuló iskolatársak példája is 
hasznos lehet „Emlékeztek Kovács Ferkóra? Ő a legügyesebb palántanevelő! Nem tud 
beszélni, egyedül eltéved az utcán, de nagyon ügyesen, óvatosan bánik a kicsi, gyenge 
növényekkel. Büszkék vagyunk rá”. A lap alján magukról mesélő narrátorok mondandóját 
fejtsük ki, értelmezzük: Miért nem való a felszolgáló szakma annak, aki feledékeny? (elfelejti, 
hogy mit rendelt a vendég, összekeveri, hogy kinek mit kell odaadni stb.). Miért nem való 
annak az udvaros munka, aki könnyen eltéved? (Nem tudja, hogy hol járt, hol végezte már el 
a munkát, nem találja meg a komposzt helyét stb.) Fontos, hogy tanulóink implicit módon azt 
is láthassák, hogy mindig lehet valamilyen megoldást találni: Miket ajánlanánk ezek helyett? 
Segítségül hívhatjuk a 139. oldalt a munkák jellemzéséhez. („Olyan munkát kell találni, ami 
nem jövős-menős, hanem…”). Tanulóink képességéhez igazodóan kiemelhetünk egy 
szempontot, vagy próbálkozhatunk több egyidejű mérlegelésével is. Kapcsoljuk a következő 
oldalhoz. 
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149. oldal: Az előző oldallal együtt is szemlélhető, mintegy feloldása az ott 
megfogalmazott dilemmának. A két narrátor itt azt meséli el, hogy mik az erősségeik, és milyen 
hasznos elfoglaltságot találtak, ami illik a képességeikhez. A továbbiakban számos, különféle 
adottságokhoz köthető tevékenységet, tulajdonságot sorolunk fel. A megfogalmazás 
szándékosan eltérő bonyolultságú, vannak konkrétabb és általánosabb megfogalmazások 
egyaránt. Tanulóink képességeihez igazodóan szabadon bővíthető, módosítható a lista, ehhez 
javasoljuk saját szócsíkok készítését. Cél, hogy mindenki számára találjunk legalább egy-egy 
olyan kijelentést, ami illik rá, ami azt fogalmazza meg, hogy miben tehetséges – később ehhez 
keressünk illeszkedő tevékenységet, munkafolyamatot. (ld. 150–156. oldal) 

150–156. oldal: Itt röviden bemutatunk minden olyan munkatevékenységet, amelyek 
a tankönyv készülése idején akkreditált készségfejlesztő iskolai kerettantervvel rendelkeznek. 
Javasoljuk, hogy a feldolgozásuk során elsősorban a tanulók lakhelyéhez közeli, illetve a 
jelenlegi intézményükhöz közel eső készségfejlesztők kínálatával ismerkedjenek. Legkésőbb 8. 
osztályban kössék össze intézménylátogatással, „próbanappal”, ahol kipróbálhatnak néhány 
fogást, tevékenységet is. Optimális, ha működik Munkahelyi Gyakorlat Program. Tájékozódó 
jelleggel jó, ha további lehetőségekről is szó esik, lehetőséget adva az összehasonlításoknak, 
általánosítható következtetéseknek. Az egyes munkafolyamatok leírásának felépítése: 
Elnevezés – Legjellemzőbb tevékenységek (a kerettantervi leírásokat alapul véve) – Főbb 
jellemzők 1) tevékenység 2) helyszín – Szükséges adottságok – Egyéni preferencia / érdeklődés 
szerinti megítéléshez támpont. A narrátor beszélgetésre, gondolkodásra és önreflexióra 
sarkalló kérdéseket fogalmaz meg. 

 8–9. feladatlap: Puzzle-k, melyeken különféle foglalkozások és hozzá tartozó eszközök 
vannak feltüntetve. Különféleképpen felhasználható, igazítva tanulóink képességéhez. 
Alapszinten egyszerre egy foglalkozáshoz tartozó kép összeállítását várjuk el. Később 
bonyolítható 2, 3 és több kép párhuzamos foglalkozásképének megfelelő összeállítása, 
illesztése (nehezítő tényező, hogy mindegyik kép azonos alakú elemekre osztható fel). 
Vegyük észre, hogy lényegében halmazalkotást végzünk. Az önellenőrzést segítheti, ha 
a helyes megoldást követően a képek hátoldalát azonos színűre színezzük. Olvasni tudó 
tanulók a képek feliratos oldalával dolgozhatnak, és a kirakott képek megfordításával 
ellenőrizhetik munkájukat. 

 12. feladatlap: Ki mivel dolgozik? Szóolvasóknak / szófelismerőknek szánt feladatlap. 
Egybeköthetjük a különféle eszközök megneveztetésével, szükség esetén 
szókincsbővítéssel. Alapvetően egy-egy szakmához egy-egy kép (eszköz) tartozik 
(orvos-sztetoszkóp, asztalos-gyalu, takarító-porszívó, kertész-locsolókanna, titkárnő-
jegyzetfüzet, szakács-fakanál), de ha akad, aki megindokolja, további megoldás is 
elfogadható lehet. Ilyen, ha a füzet a szakácsé, mert recept van beleírva, vagy a 
locsolókanna a takarítóé, mert a szobanövényeket meglocsolja. 
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 13. feladatlap: Igaz-hamis játék. Különféle foglalkozásokról közlünk állításokat, melyek 
egy része hibás. Van olyan, amelyiknél az eszköz megnevezését cseréltük el, és van 
olyan, ahol a tevékenységet. Lehet egyéni feladatvégzés vagy csoportos. Ki tudja a 
leggyorsabban megmondani, hogy igaz-e? Ki tudja, hogyan szól helyesen a mondat? 
Vagy hamis állítás esetén piros korongot kell felmutatni. Próbáljanak a tanulók is 
hasonló állításokat megfogalmazni.  

 14. feladatlap: Képrejtvény. Ezt az oldalt úgy állítottuk össze, hogy különféle olvasási-
írási szinten álló tanulók más-más részét tudják megoldani, így sikerélményhez jutva. 
Megfejtés: Tű, Ajtó, Kés, Asztal, Roller, Írógép, Táska, Óra. Kép beragasztása helyett 
rajz készítése is lehetséges (az egyéni képességeket mérlegelve érdemes variálni). 

 15. feladatlap: A fejezet témaköreiből vegyesen szerepelnek állítások a lapon. A 
könyvben leírt tartalmak mellett a végére korábbi, kapcsolódó ismeretek 
felelevenítésére szánt mondatokat is belevettünk (pincér, tűzoltó). A mondatokból 
egy-egy kulcsfogalom hiányzik, amivel ki kell egészíteni. Ezek a lap alján, szócsíkokon 
szerepelnek, továbbá a 23. feladatlap aljáról kivághatók. A feladatok megoldása több 
szinten valósulhat meg: Az írni tudók beírják az üresen hagyott helyre a megoldást, 
amihez különféle segítséget kaphatnak. 1) a lap alján eltakarva a megoldások (esetleg 
előzetesen kikereste, de) önálló felidézéssel tölti ki; 2) a lap alján kikeresi a megoldást 
és (esetleg összeköti, majd) átmásolja; vagy 3) a 23. lapból kivágottak közül kiválasztja 
a megfelelőt és a mondat mellé helyezve átmásolja. Írni nem, de szófelismerés szintjén 
olvasni tudók: 1) a lap alján lévő szócsíkok közül a megfelelőt vonallal összekötik, 
és/vagy 2) a mondat hiányzó szavának üres mezőjét és a megfelelő szócsíkot azonos 
színekkel kiszínezik (mindegyik mondathoz más színt használva) és/vagy 3) a 23. 
feladatlap aljáról kivágott szócsíkokat illesztik, beragasztják a megfelelő helyekre. 

 16a–16c feladatlap: képkiegészítő feladat – főleg azoknak a tanulóknak szánjuk, akik 
képi szinten dolgozzák fel a tanultakat. Mindegyik képről hiányzik egy-egy fontos 
részlet. Ha többször is elővesszük e feladatot, a második alkalommal 
emlékezetfejlesztéssel is egybeköthetjük: ki / mi / milyen munka szerepel a képen? A 
felhasznált ábrák egy részénél szándékosan eltérő, másoknál pedig hasonló a 
háttérszín – ezt is ajánljuk figyelembe venni a személyre szabott, differenciált 
feladatadáskor. A feladat megértését követően (egy képpel való manipulálás) nagy 
valószínűséggel a cukrász és a rendőr a leginkább ismert és megkülönböztethető 
súlyosabban értelmi fogyatékos tanulóink számára. 

 17. és 18. feladatlap: Színező. Figyeltessük meg a részleteket: Milyen eszközei vannak 
az egyes szakmák képviselőinek? – ezek bekarikázhatók. Milyen a ruházatuk? 
(strapabíró, praktikus / nem balesetveszélyes: nincs rajta csipke, csatok, egyéb díszek, 
illetve a cipők is zártak, masszívak – a konkrét tartalmat igazítsuk tanulóink 
előismereteihez). Az ábrákon szerepelnek olyan szakmák is, amelyek a tankönyvi 
részben nem kerültek feldolgozásra. Differenciálhatjuk úgy a feladatot, hogy mindenki 
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kiválasztja az általa ismert vagy legkedveltebb, vagy a saját EGYMI 
készségfejlesztőjében tanulható szakma (szakmák) képét, majd csak ezt színezi. A 
tanuló az általa nem ismert szakma ábrája fölé egy kérdőjelet írhat. Mivel a lap két 
oldala hasonló felépítésű, egy kis óvatossággal a 2x10 elem kivágható és egyeztetéses 
feladatként hasznosítható. További feldolgozási lehetőség: 1) egy-egy jellemzőt kell 
mondani az adott szakmáról. 2) A pedagógus mond egy állítást, és mielőbb ki kell 
találni, hogy melyikre igaz, rámutatással jelezve (vagy fel kell emelni a megfelelő képet 
/ korongot kell ráhelyezni). 

 19. feladatlap: Keresztrejtvény. 1. TITKÁRNŐ 2. ORVOS 3. AUTÓMOSÓ 4. FODRÁSZ 5. 
KERTÉSZ 6. ELADÓ 7. TAKARÍTÓ 8. SZÖVŐNŐ 9. ASZTALOS 10. TANÁR 11. ÓVÓNŐ. A 
megfejtés: ÁRUFELTÖLTŐ 

 21–23. feladatlap: a készségfejlesztőben tanulható szakmák tankönyvi képeinek 
kivágható párjai. Többféle azonosító, felismerő didaktikus játékra felhasználhatók. 1) 
Mindenki húz egy képet, meg kell nevezni. 2) A táblára felírt / szócsíkokra kinyomtatott 
munkákhoz kell a képeket hozzárendelni (lehet továbbra is mindenkinél egy, vagy lehet 
többel is manipulálni). 3) Az asztal közepére ki van terítve az összes kép, egyvalaki 
megnevez egyet. Aki leghamarabb megtalálja, az elveheti és megnevezheti a 
következő feladványt. 4) Mindenki húz egy lapot, és mond róla egy tulajdonságot. 5) 
Egyszerre egyvalaki húz egyet, nem mutatja meg senkinek, hanem egy jellemzőt kell 
mondani róla, ami alapján a többieknek ki kell találni, hogy milyen képet húzott. 

 FK-feladatlapok: Hasonlóan használható, mint a 21–23. feladatlap képei. Jellemzők 
leírásával felfelé kell az asztalra helyezni, és kitalálni, hogy mely szakmára illik. Ha 
készítünk egyoldalas fénymásolatokat és az elemeket kivágjuk, memóriajátékként is 
használható (leírás + foglalkozás neve = egy pár, vagy csak szófelismerő-olvasóknak 
csak a foglalkozások neveivel is játszható). 

Társasjáték: a tankönyv négy fejezetének anyagaiból változatos kérdések, feladatok 
kapcsolódnak a játékhoz. Összefoglaló, ismétlő órákhoz javasoljuk. A vonatkozó kérdés-
lapokat a tananyaghoz illesztve szelektáltan is használhatjuk (pl. témakörhöz, fejezethez, a 
feldolgozott tartalmakhoz illesztve). A könnyebb eligazodáshoz a hátoldalon az adott fejezet 
„szóvivő” narrátorának képe található. A T4 jelű oldalon a narrátorok olyan kérdéseket 
tesznek fel, amelyek egyrészt segítenek értelmezni a szabályokat, másrészt segítenek 
ellenőrizni, hogy a tanulók megértették-e a szabályokat. 
A játékszabály könnyen érthetően van megfogalmazva, az olvasni tudók maguk is 
ismerkedhetnek vele. 
12 db mozgáskártya előre elkészítve van a mellékletben, továbbiak üresen állnak (13–20), 
melyek szabadon kitölthetők. Ennek célja, hogy az adott csoport képességeihez, 
előismereteihez jól illeszkedő feladatokat adhassunk. 
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A kérdéskártyákon két eltérő nehézségű feladvány van, melyet kétféleképp lehet 
kihasználni:  

1. eltérő képességű játékosok esetén a pedagógus belátása szerint differenciálhat, 
választhatja meg a feladatot (ő egyben a játékmester, aki felolvassa a 
feladatkártyákat);  

2. hasonló képességű játékosok esetén a mozgáskártyát húzó játékos eldöntheti, hogy 
a könnyebb feladatot egy, vagy a nehezebbet két lépésért oldja-e meg. 
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