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A tankönyv tömege:
Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.2VEKOP-15-2016-00001 számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek,
taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Nyomtatta és kötötte:
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001
számú,
„A köznevelés tartalmi szabályozóinak
Felelős vezető:
A
nyomdai
megrendelés
törzsszáma:
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése
és digitális
tartalomfejlesztés”
című projektje keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Európai Szociális
Alap
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Magyarország a hazám

Régi idők emlékei
Te már éltél akkor, amikor …?

Mit jelent az, hogy magyar vagyok?

Hogyan ünnepelünk?
A honfoglalás idejéből
ásatásokon talált tárgyi
emlékek adnak ismereteket.

Történelmi ismeretek – társadalmi ünnepek

Miért jó az, hogy magyar vagyok?
Milyen ünnepeink vannak?
Kik az őseim?

Mi az a népszokás?
Mátyás király idejéből
sok könyv megmaradt.
Ezek írásos emlékek.

Petőfi idejében találták fel
a fényképezést.
Ekkor már voltak újságok is.

A világháborúk idejéből már
filmek, rádiófelvételek is vannak.
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Hősök tere
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Félelmetes fegyverük volt az íj.
Mit jelenthet a mondás:
Magyarok nyilaitól ments meg,
Uram, minket!

A hét honfoglaló magyar törzs vezetője:
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm.
Jó termőföldet és halban gazdag vizeket találtak.
Letelepedtek.
A hét vezér szobrát ma
a budapesti Hősök terén láthatjuk.

Honfoglalás

Ismerkedjetek meg Attila
kardjának legendájával!
Ismerkedjetek meg Attila
temetésének legendájával!

A magyarok bejövetele előtt élt.
Ellenfelei féltek tőle.
Ellenfelei Isten ostorának nevezték.

Attila

A vándorló magyarok 896-ban
a mai haza területére érkeztek

Hun fejedelem, harcos hódító volt

Híres elődeink – híres események 1.
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Hallgassátok meg az István,
a király című rockopera fináléját!

Őket harcban győzte le.

Voltak, akik nem akarták a kereszténységet.

Elrendelte a keresztény vallás követését.

Szent István

Szerinted mit jelképeznek ezek a dolgok?

Cserébe egy lovat adott.

Egy kulacs vizet a Dunából.
Egy tarisznya földet.
Egy maréknyi fűszálat.

A hagyomány szerint az itt élő nép vezérétől
három dolgot kért.

Ő hozta a magyar népet erre a földre, ahol most élünk.

Árpád

Az első magyar király.
1000-ben kapott koronát a pápától

Magyar fejedelem volt

Híres elődeink – híres események 2.

80

Hallottad már a mondást: „Mátyás, az igazságos”?
Szerinted mit jelent?
Emlékét sok népmese és monda őrzi.
Te melyiket ismered?

Mátyás támogatta a tudományokat.
Híres volt a könyvtára (Corvinák).

Hadseregét fekete seregnek hívták. A címerén fekete holló volt.

1458 és 1490 között uralkodott. Hódító hadjáratokat vezetett.

Hunyadi Mátyás

Keress rá az interneten
a nándorfehérvári diadalra!

Ennek a diadalnak az emlékére szólnak
minden délben a harangok.

1456-ban Nándorfehérvárnál győzött a törökök ellen.

A hatalmas hódító török sereg ellen harcolt.

Hunyadi János

Az egyik legnagyobb magyar király

Híres hadvezér volt

Híres elődeink – híres események 3.
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Nézd meg a Tenkes kapitánya című
filmsorozat egy jelenetét!
Kik a szereplők?

Ezt végül nem sikerült kivívni.

A csatákban a kurucok harcoltak a labancok ellen.

Az ország függetlenségét kívánta.

II. Rákóczi Ferenc

Nézd meg az Egri csillagok című
film csatajelenetét!
Figyeld meg a harci eszközöket!

Gárdonyi Géza ennek a harcnak a tiszteletére írta meg
az Egri csillagok című regényét.

1552-ben a török támadással szemben megvédte Eger várát.

Dobó István

Fejedelem, aki vezette a Rákóczi
szabadságharcot (1703–1711)

Az egri vár kapitánya volt

Híres elődeink – híres események 4.
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Hallgassátok meg a Nemzeti dalt
(versben és megzenésítve)!

Bem József tábornok
(Bem apó) vezette
a seregeket

Ismerd meg a Bem apó
kisdobosa című történetet!

Kossuth Lajos
toborozta a katonákat

Hallgassatok
verbunkos dalokat!

Petőfi Sándor
a forradalom költője

A szabadságharcban az osztrákoktól való elszakadásért küzdöttek a magyarok.
Ehhez a harchoz Petőfi Sándor írt buzdító verseket.
Sajnos, végül itt is győzött a túlerő, a szabadságharcot leverték.

1848–1849-es forradalom és szabadságharc

Híres elődeink – híres események 5.
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Több millió ember halt meg a csatákban.
Magyarország a vesztes oldalon harcolt.
A háború végén nagy területeket veszített.

A csatákra jellemző volt, hogy a katonák
lővészárkokban harcoltak

Az országok nagyobb területekért harcoltak egymás ellen.

I. világháború (1914–1918)

Ebben a háborúban alkalmaztak
először tankokat és repülőgépeket

Híres elődeink – híres események 6.
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Még több millió ember halt meg, mint az első világháborúban.
Sok olyan ember is meghalt, aki nem volt katona.
Magyarország ismét a vesztes országok közé tartozott.
Ettől kezdve a Szovjetunió ellenőrizte az ország dolgait.

Vadászrepülőkkel harcoltak.
Bombákat dobtak az ellenséges területre

Újra a világ sok országát érintő háború volt.
Németország vezetője, Adolf Hitler indította el.

II. világháború (1939–1945)

Az atomtámadás óriási területen
pusztította el a lakosságot és az épületeket

Bevetették
az atombombát

Híres elődeink – híres események 7.
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A szovjet hadsereg végül leverte
a magyar forradalmat.
Sokan hősi halált haltak.
Nagy Imrét kivégezték.

Nagy Imre lett
a miniszterelnök

Kérd meg nagyszüleidet vagy
idősebb ismerőseidet, hogy
meséljenek az 56-os forradalomról!

1956. október 23-án a budapesti egyetemisták tüntettek.
Az elnyomó szovjet csapatok kivonulását akarták.

1956-os forradalom

A vörös csillagos címer
szovjet jelkép

Kivágták a magyar zászló
közepéből a címert

Híres elődeink – híres események 8.
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A rendszerváltás békésen zajlott.
Nem történt vérontás.

1989. október 23-án kikiáltották
a köztársaságot

1989-ben Magyarországon megszűnt
a szovjet befolyás.

Rendszerváltás

Ki hogyan emlékszik a rendszerváltásra?
Kérdezd meg az idősebb ismerőseidet!

A szovjet csapatok kivonultak az országból

Szabad választások
következtek

Híres elődeink – híres események 9.

Külföldön is lakhatunk és dolgozhatunk.
Szabadon utazhatunk.
Szabadon vásárolhatunk bárhol
az Európai Unióban.

Miért jó, hogy tagjai vagyunk
az Európai Uniónak?

A zászlón a csillagok jelentik Európa országait,
a kör pedig az összefogást jelképezi.

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Az Európai Unió székhelye Brüsszelben

Az Európai Unió zászlója

Hallgasd meg
Beethoven
Örömódáját!

Az Európai Unió himnusza
Beethoven Örömódája

Híres elődeink – híres események 10.
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Az Európai Unió országai 1.
Az Európai Uniót 27 ország alkotja.

Az Európai Unióban 24 nyelven beszélnek.
Minden országban a saját anyanyelvükön.
Különbözőek a hagyományok, az ételek, az ünnepek.
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Az Európai Unió országai 2.

BELÍVFÓLIA1

F1

F1a

BELÍVFÓLIA1a

Az Európai Unió országai 3.
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HOLLANDIA
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SZLOVÉNIA

SZLOVÁKIA

MAGYARORSZÁG

ROMÁNIA

HORVÁTORSZÁG

BULGÁRIA
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OLASZORSZÁG
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CIPRUS
MÁLTA

BELÍVFÓLIA2

F2a

BELÍVFÓLIA2b

Az Európai Unió pénze
Az Európai Unió hivatalos pénze az euró.
Már 19 ország cserélte le saját pénzét euróra.

Te jártál már olyan országban, ahol euróval kellett fizetni?
Kutakodj, hány forint egy euró!
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Emlékezz, hol szoktál zászlót látni!

Hazánk Magyarország – nemzeti jelképeink
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ABLAKOS90

ABLAKOS90a

A pajzson négy
ezüstcsík van.
Az első királyokra utal.
Ők az Árpád-háziak.
A kettős kereszt
a kereszténység
jelképe.

A címerpajzson a magyar
Szent Korona látható.

A zöld a remény jelképe.

A fehér a hűség jelképe.

A piros az erő jelképe.
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A Szent Koronával koronázták meg a magyar királyokat.
Ezt a koronát csak a koronázási ünnepségen tették a fejére.
Más alkalmakra volt házi és országló korona is.
A házi koronát hétköznapokon is használhatta.
Az országló koronát pedig az országos ügyek intézésekor használták.

A magyar koronázási ékszerek

országalma

Szent
korona

jogar

A magyar koronázási ékszerek

Magyarország pénzei

Felismered ezeket a pénzeket?
Melyikkel fizetnél egy kakaós csigáért?
Mit tudsz venni 1000 forintért?
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Vörösmarty Mihály – Egressy Béni:

Szózat
Hazádnak rendületlenül
légy híve, oh magyar;
bölcsőd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
nincsen számodra hely;
áldjon vagy verjen sors keze:
itt élned, halnod kell.

Kölcsey Ferenc – Erkel Ferenc:

Himnusz

Isten, áldd meg a magyart
jó kedvvel, bőséggel,
nyújts feléje védő kart,
ha kűzd ellenséggel;
balsors, akit régen tép,
hozz rá víg esztendőt,
megbűnhődte már e nép,
a múltat, s jövendőt.

A Himnusz és a Szózat

Himnusz a győztes tiszteletére

98

Idézd fel, mit tanultatok
az 1956-os forradalomról!

A harcokban elesett hősökre emlékezünk.

Az országban sok emlékhelyet megkoszorúznak.

Az 1956-os forradalom emléknapja.

Október 23.

Mivel töltötted a nyári szünetet?
Hogyan köszöntöttétek egymást a hosszú nyári szünet után?

A gyerekek örülnek, hogy újra találkozhatnak
egymással és a tanáraikkal.

Szeptember 1-jén kezdődik a tanév.

A tanév kezdetén az igazgató ünnepélyesen
köszönti a tanárokat és a tanulókat.

Tanévnyitó

Hogyan ünnepelünk?
Ünnepek 1.

Nézd meg a képeket! Hogyan ünnepelünk?
Miben térnek el az ünnepnapok a többi napoktól?

Ünnepeink
Milyen ünnepeink vannak?
Kik, mikor és hogyan ünneplik?

NEMZETI ünnepek
március 15.
augusztus 20.
október 23.

ISKOLAI ünnepek
farsang
ballagás
tanévzáró
tanévnyitó

NEMZETKÖZI
ünnepek
újév
nőnap
anyák napja
május 1.
gyereknap

EGYHÁZI ünnepek

CSALÁDI ünnepek,
események

húsvét
pünkösd
mindenszentek
advent
mikulás
karácsony

névnap
születésnap
keresztelő
esküvő
temetés
96
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Játsszátok el Miklós püspök történetét!

A gyerekek kipucolják csizmáikat, amibe ajándékot kapnak.

A gyerekek Mikulás-várással ünneplik.

December 6-án Szent Miklós püspökre emlékezünk.

Mikulás

Te voltál már temetőben?
Kinek a sírjához mentetek?

Emlékükre gyertyát, mécsest gyújtunk.

Kimegyünk a temetőkbe. Koszorút, virágokat viszünk a sírjukra.

Ezeken a napokon az elhunyt szeretteinkre emlékezünk.

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja

Ünnepek 2.
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Ismerd meg Jézus születésének történetét!
Kik a te szeretteid? Mivel ajándékozod meg őket?

Ekkor karácsonyfát állítunk és megajándékozzuk egymást.

Karácsony előestéje, december 24-e szenteste.

Kétnapos ünnep, december 25–26-án van.

Jézus születésének napja, a szeretet ünnepe.

Karácsony

Te milyen ajándékot készítesz?
Segíts elkészíteni a karácsonyi süteményt!
Készítsetek adventi koszorút / csokrot!

Ilyenkor készítjük el a karácsonyi süteményeket.

Négy héten át tart.

Szenteste előtti negyedik vasárnap kezdődik.

Karácsony előtti várakozás, készülődés időszaka.

Advent

Ünnepek 3.
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Díszítsétek fel az osztálytermet!

Mohácson népi hagyomány a busójárás.

A böjt időszaka előtt táncos mulatsággal, álarcos,
jelmezes felvonulással ünnepeljük.

Február végén tartjuk.

Télbúcsúztató, tavaszváró ünnep.

Farsang

Te kivel ünnepelsz szilveszterkor?
Milyen szerencsejelképeket ismersz?

A lencse a gazdagságot jelképezi,
a malac pedig kitúrja a szerencsét.

A néphagyomány szerint újév napján lencsét és
malachúsból készült ételeket eszünk.

Éjfélkor pezsgővel koccintunk. Január 1-jén kezdődik az új naptári év.

Szilveszter (december 31.) éjszakáján tánccal,
mulatsággal búcsúztatjuk az óévet.

Szilveszter és Újév

Ünnepek 4.
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Tudod-e, milyen virágok nyílnak nőnap idején?
A ti osztályotokban hogyan köszöntik a lányokat ezen a napon?

Hallgasd meg a Nemzeti dalt!
Emlékezz! Mit tanultál az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharcról?

Ruhánkra nemzeti színű kokárdát tűzünk.

Az épületeket magyar nemzeti zászlókkal díszítjük.

Ezen a napon az 1848–49-es forradalom és
szabadságharcra emlékezünk.

Március 15.

Március 8-án van.

Nőnapon a fiúk és a férfiak virággal köszöntik
a lányokat és a nőket.

Nőnap

Ünnepek 5.
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Te hogyan ünnepled a május 1-jét?
Láttál-e már májusfát?

A munka ünnepe.
Ezen a napon majálisokat tartanak.
Sok településen szokás a májusfaállítás.

Május 1.

Tanulj meg egy locsolóverset! Készíts hímes tojást!
Mit szoktatok enni húsvétkor?

A lányok hímes tojást festenek,
és azt adják a locsolóknak.

Húsvét hétfőjén a népi hagyomány szerint
a fiúk meglocsolják a lányokat.

Ez Jézus feltámadásának ünnepe.
A húsvét többnapos ünnep.

Húsvét

Ünnepek 6.
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Keress képeket, amik a Szentlélek eljövetelét ábrázolják!
Játsszátok el a pünkösdi királyné választást!

A hagyományőrző csoportok pünkösdi királynét választanak.

Mozgó ünnep, májusban vagy júniusban van.

Kétnapos ünnep, a húsvét utáni 50. napra esik.

A Szentlélek eljövetelére és Jézus mennybemenetelére
emlékezünk.

Pünkösd

Te miért mondasz köszönetet édesanyádnak?
Tanulj meg egy anyák napi köszöntőt!
Készíts neki ajándékot!

Hazánkban május első vasárnapján ünneplik.

Világszerte május más-más vasárnapján ünnepelik.

Anyák napján az édesanyáknak mondunk köszönetet.

Anyák napja

Ünnepek 7.
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Segíts előkészíteni a ballagást!
Mit fogsz csinálni, amikor elvégezted (kijártad) a 8. osztályt?

A ballagók tarisznyát és virágot kapnak ajándékba.

Az alsóbb évfolyamosok és a tanárok elbúcsúztatják őket.

A tanév utolsó napján a nyolcadik osztályosok
elköszönnek az iskolától.

Ballagás

Milyen gyereknapi programokon vettél már részt?
Te mivel lepnéd meg a kisebbeket?

A gyerekek szórakoztatása, boldogsága, egészségvédelme
céljából különböző programokat szerveznek.

Mi május utolsó vasárnapján ünnepeljük.

A gyermekek egészséges fejlődésére hívja fel a figyelmet.

Gyereknap

Ünnepek 8.
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Mit tanultál Szent Istvánról?
A te lakóhelyeden hogyan ünnepelitek ezt a napot?

Az ünnepnapot este több városban tűzijáték zárja.

Ilyenkor már az új búzából sütnek kenyeret.
Egyházi szokás szerint megszentelik.

Augusztus 20-a Szent István király és az új kenyér ünnepe.

Augusztus 20.

Mivel töltöd a nyári szünetet?
Mit gondolsz, idén milyen lesz a bizonyítványod?

A nyári szünetre elbúcsúznak egymástól.

A tanárok értékelik a tanulók egész éves munkáját.

A tanév végén az osztályfőnökök ünnepélyesen átadják
a bizonyítványt.

Tanévzáró

Ünnepek 9.
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Tudod, hogy mi a neved jelentése?

Ilyenkor virággal, csokoládéval köszöntjük
azokat az ismerőseinket, akiket így hívnak.

A naptárban szereplő keresztnevek ünnepe.

Névnap

Jártál már keresztelőn?
Te meg vagy keresztelve?

Hagyományosan ilyenkor választanak neki nevet.

A templomban Isten oltalmát kérik az újszülöttre.

Keresztelő

Esemény a családban 1.
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Az ifjú pár nászajándékokat kap.

Ekkor a családtagok összegyűlnek,
és lakodalommal ünnepelnek.

Egy férfi és egy nő házasságkötése.

Esküvő

Különféle esküvői szokások léteznek.
Te ismersz ilyet?

Neked mikor van a születésnapod?
Készíts születésnapi üdvözlőlapot!

Az ünnepeltet ajándékkal és tortával köszöntik
a szerettei, barátai.

Mindenki az évnek azon a napján ünnepli,
amikor megszületett.

Születésnap

Esemény a családban 2.
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Mikor szoktuk még meglátogatni a sírt?

Fekete ruhába öltözünk, és virágot, koszorút viszünk.

A temetőben gyászszertartás keretében elbúcsúzunk tőle.

Amikor egy családtag meghal, el kell őt temetni.

Temetés

Te kivel nyaraltál?
Hol jártál, mit láttál?

Ezután kipihenten kezdik a munkát és a tanulást.

Közösen kirándulnak, strandolnak.

A családtagok együtt töltenek pár napot.

Családi nyaralás

Esemény a családban 3.

Más kultúrák ünnepei
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Őseim hagyományai
Ez az őseim viselete.

Magyar népviseletek

Ma már csak fellépéshez viseljük.

Találd ki, melyik vidékről származom!

Lakóhelyeteken milyen népszokások vannak?
Milyen népszokásokat ismersz?
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Éves naptár
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS
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ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER
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OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER
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Van egy időjós hagyomány.
Ha február 2-án előjön a medve,
megmutatja, hogy milyen idő lesz.
Ha süt a nap, megijed az árnyékától.
Még 40 napra visszabújik.
Ha felhős az idő, kinn marad.
Hamarosan megjön a szép idő.

Kibújik-e a medve?

Február – Böjtelő hava

Jézus megkeresztelésének napja.
Ekkor zárul a karácsonyi időszak.
Ezen a napon szokás leszedni
a karácsonyfát.
Ekkor kezdődik a farsangi időszak.

Vízkereszt

Január – Boldogasszony hava

Népszokások – néphagyományok 1.
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Mohácson van a híres busójárás.
Sokác hagyomány.
A sokác egy horvát népcsoport.
Az emberek faálarcot öltenek.
Nagy szőrös bundát vesznek fel.
Lármázva felvonulnak.
Így kergetik el a telet, a hideget.
Elégetik a kiszebábot.
A kiszebáb a telet jelképezi.

Busójárás

Vízkeresztkor kihirdetik a farsangot.
Maskarába öltöztek, kerepeltek,
sípoltak, doboltak.
Nagyböjtig tart.
Ez a bálok időszaka.
Jellegzetes farsangi étel a fánk.

Farsang

Népszokások – néphagyományok 2.
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Húsvét hétfőn a fiúk meglocsolják a lányokat.
A lányok cserébe hímes tojást adnak.
A víz tisztító, szépségvarázsló erejében hittek.
A tojás a termékenységet jelképezi, akárcsak a húsvéti nyúl.
A hímes tojás készítése a lányok, asszonyok dolga volt.
Természetes festékanyagokkal és viaszolással,
karcolással díszítették.

Locsolkodás		

Április – Szent György hava

Március 18. Sándor
„Ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható.”
Március 19. József
Szent József „kiosztja a sípot”.
Ez azt jelenti, hogy énekelni kezdenek a madarak.
Ekkor kezdődtek a tavaszi szántások.
Március 21. Benedek
„Ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár.”

Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget

Március – Böjtmás hava

Népszokások – néphagyományok 3.
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A húsvétot követő 50. napon van.
A falvakban játékos versengés során
a legügyesebbek közül
pünkösdi királyt választottak.
Ő egy évig különböző kiváltságokat élvezett.
A pünkösdi királynénak a falu legszebb
és legkisebb lányát választották.

Pünkösdi királyság

Május elsején hajnalban állította a legény.
Annak a lánynak állította, aki tetszett neki.
Titokban állította az ablaka elé.
A barátok egymásnak segítettek.
Szalagokkal, borosüveggel, tojással díszítették.

Májusfaállítás

Május – Pünkösd hava

Népszokások – néphagyományok 4.
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Az aratás kezdete.
A férfiak vágták a búzát.
A nők kévébe kötötték a kalászokat.
Aki elsőként hallja meg a harangszót,
az még abban az évben megnősül,
illetve férjhez megy.

Péter-Pál napja

Július – Szent Jakab hava

Június 23-a Szent Iván éjszakája.
Ez az év legrövidebb éjszakája.
A fiatalok tüzet gyújtottak.
Körültáncolták. Örömünnep volt.
Átugrották a tüzet.
Közben párosító dalokat énekeltek.
A szántóföldeket fáklyákkal járták körül.
Ezzel akarták távol tartania ködöt, a jégesőt.
Jó termést reméltek.

Tűzugrás

Június – Szent Iván hava

Népszokások – néphagyományok 5.
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Szeptember 29. Ekkor hajtották be az állatokat
a legelőről.
A naphoz számos időjárással kapcsolatos
megfigyelés is tartozik:
„Mihály lova ha deres, behozza a telet!”
„Ha a fecske nem ment el, Mihály hosszú őszt terel.”
Ekkor kezdődött a „kisfarsang” időszaka,
amely november 25-ig tartott.
Ebben az időszakban tartották a lakodalmakat.

Szent Mihály napja

Szeptember – Szent Mihály hava

Az augusztus 15 és szeptember 8-a közti időszak
a „Két boldogasszony köze”.
Két Mária-névnap közti napok.
Sok asszonyi munkát ilyenkor végeztek.
Kiscsibét keltettek.
A ruhákat kiszellőztették.
A frissen aratott búzából augusztus 20-án
sütöttek először kenyeret.
Ez Szent István napja.

Az új kenyér hava

Augusztus – Kisasszony hava

Népszokások – néphagyományok 6.
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A földekről behordott kukorica
buroklevelét leszedték.
Ebből a gyerekek csuhébabákat készítettek.
Erre az alkalomra összegyűltek a családtagok,
barátok, szomszédok.
A munkavégzés alatt énekeltek, meséltek.

Kukoricafosztás

Legkorábban október közepén kezdődött.
A komoly munkának és a népi örömünnepnek
a keveréke.
A legjobb szedőket megjutalmazták.
Este felvonulásokat, bálokat tartottak.

Szüret

Október – Mindszent hava

Népszokások – néphagyományok 7.
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A tél és a karácsony rámutató napja.
Amilyen ezen a napon az időjárás,
olyan lesz karácsonykor is.
„Szent Erzsébet napja, tél erejét szabja.”
„Erzsébet megrázta a pendelyét.”

Erzsébet nap november 19.

Ekkor nagy lakomákat rendeztek.
„Márton napján, ha a lúd jégen jár,
karácsonykor vízben poroszkál.”
A gyerekek este lampionokkal vonulnak fel.

„Aki Márton-napon libát nem eszik,
az egész évben éhezik.”

Márton nap november 11.

November – András hava

Népszokások – néphagyományok 8.
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December 13-án kezdték el készíteni,
és karácsonyig kell elkészülnie.
Aki Szentestén az éjjeli misén
a Luca székére állt, meglátta a boszorkányokat.

„Lassan készül, mint a Luca széke.”

December – Karácsony hava

A legények egy lányinget a párnájuk alá dugtak,
vagy egész nap böjtöltek,
hogy megálmodják, ki lesz a feleségük.
A lányok vízbe tettek egy gyümölcsfaágat.
Jósoltak vele.
Akinek karácsonyig kihajt, hamarosan férjhez megy.

Katalin nap november 25.

Népszokások – néphagyományok 9.

Más kultúrák népszokásai
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Mi leszek, ha nagy leszek?

A társadalom az egy országban élő emberek nagy csoportja.

Felkészülés a felnőtt létre – állampogári ismeretek

Mit kell egy szakmához megtanulni?

Mester

Mihez van tehetségem?

A társadalom

Mi magyarok vagyunk, a magyar társadalom tagjai.

Hogyan viselkedjünk egymással?

ségek u

tcája

Minden társadalomnak vannak szabályai.
Jogaink és kötelességeink vannak.

Hogyan viselkedjünk idegenekkel?
Milyen szakmát válasszak?

Mi érdekel legjobban?

Kikkel élek? Kikkel találkozom?

Mit csinálok szívesen?

Sokan sokfélék vagyunk, így élünk együtt a világban.
Mindannyian emberek vagyunk.
Te láttál már/ismersz fekete, ázsiai, arab embert?
Miben különböztek tőled és egymástól?
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A társadalom tagjai vagyunk
A társadalom sokféle emberből áll.
A társadalom tagjai közül sokan ismeretlenek számunkra.
Azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk azok az ismerőseink.
Szociális kör

Ismeretlenek

Ismeretlenek:
olyan emberek, akiket még sosem láttam,

Ismerősök

Lapozz vissza az I. fejezetben
tanult szociális körhöz!
Ismételj!
Milyen ismerőseid vannak?

Barátok

Ismerősök:
köszönő viszonyban vagyok velük,

Rokonok

láttam őket, beszéltem velük.
Például: boltos, postás, háziorvos, szomszéd.

Család
Barátok:
Én

korban hozzám közel álló személyek,
szívesen töltöm velük az időmet,
sok mindent megbeszélünk.

Rokonság:
vér szerinti hozzátartozók,
nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek.

Család:
a legközelebbi hozzátartozók,
apa, anya, testvérek.

18

A barátaimmal szoros kapcsolatban vagyok.
Sokszor beszélünk, találkozunk egymással.
A barátaim barátaival alkotunk egy közösséget.
Szerinted kik a barátaim?
Keresd meg a képen!
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nem beszéltem velük, nincs velük kapcsolatom.

19

A családi kapcsolatok
A családom: anyám, apám és a testvéreim.
Velük egy lakásban élek.
A rokonaim: a nagyszüleim, a nagynéném, a nagybátyám, az unokatestvéreim.
A rokonaim a saját családjukkal laknak.

ANYA: akitől születünk, aki nevel. 
Néha nem a szülőanya gondoskodik a gyermekéről. Ők nevelőanyák.

APA: az anya párja. Lehet édesapa vagy nevelőapa.

TESTVÉR: az anya és az apa másik gyereke.

NAGYMAMA: az anya vagy az apa édesanyja.

NAGYPAPA: az anya vagy az apa édesapja.

NAGYNÉNI: az anya vagy az apa lánytestvére.

NAGYBÁCSI: az anya vagy az apa fiútestvére.

UNOKATESTVÉR: a nagynéni vagy a nagybácsi gyermeke.
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A viselkedésünk
kialakulása
A viselkedésünk
kialakulása
A Agyerekek
gyerekekutánozzák
utánozzáka afelnőtteket.
felnőtteket.
Sok
Sokszokást
szokástmegtanulnak
megtanulnakígy.
így.
Sok
Sokszabályt
szabálytisismegtanulnak.
megtanulnak.
Megtanulják,
Megtanulják,hogy
hogymimihelyes.
helyes.
Megtanulják,
Megtanulják,hogy
hogymit
mitkell
kellcsinálni.
csinálni.
Ezeket
Ezeketíratlan
íratlanszabályoknak
szabályoknaknevezzük.
nevezzük.

Üvegpohárból
iszom
aa
kakaót.
Üvegpohárból
iszom
kakaót.
Ezt
apukámtól
lestem
el.el.
Ezt
apukámtól
lestem

Neked
Nekedvan
vanvalami
valamiegyedi
egyediszokásod?
szokásod?
Kitől
Kitőltanultad?
tanultad?

A Aszokások
szokásokésésa aszabályok
szabályoksegítenek.
segítenek.
Ha
Hafelnőttek
felnőttekleszünk,
leszünk,egyedül
egyedülisistudni
tudnifogjuk,
fogjuk,
hogy
hogymit
mitkell
kellcsinálni,
csinálni,hogy
hogymimia ahelyes.
helyes.
Így
Ígyalakul,
alakul,formálódik
formálódika aviselkedésünk.
viselkedésünk.
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A társadalomra káros tevékenységek 1.
Előfordul, hogy nem a szabályoknak megfelelően viselkedünk.
Ezeknek általában különféle büntetés lesz a következménye.

HAZUGSÁG:

Aki nem mond igazat, szándékosan félrevezeti a másikat.
Valaminek a letagadása és a képmutatás is hazugság.

Igyekezz mindig igazat mondani!
Vállald a tetteid következményeit!

Mit csinálsz akkor, ha neked hazudik valaki?

LOPÁS:

Aki a másik tudta nélkül elveszi a másik tulajdonát, az lop.

Ne vedd el azt, ami nem a tiéd!
Próbáld elkérni!

Mit kell tenni, ha tőled lop valaki?
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A társadalomra káros tevékenységek 2.

AGRESSZIÓ:

Erőszakos, bántó viselkedés. Ilyen például a csúfolás, a kiabálás és a sértegetés.
A verekedés és a lökdösődés is agresszív viselkedés.

Ne bántsd a másikat!
Inkább beszélgessetek a gondotokról!

Téged bántottak már? Mit kell ilyenkor tenni?
RONGÁLÁS:

Ha valaki szándékosan tönkretesz vagy elcsúfít valamit.

Vigyázz a tárgyakra, eszközökre,
építményekre!

Mit lehet tenni, ha dühös vagy?

Hogyan lehet elkerülni ezeket a rossz dolgokat?
Ha valaki komoly kárt okoz a másiknak, azt a törvény bünteti.
Mindenkinek joga van a biztonságra.
Aki ezt megszegi, ahhoz rendőrt hívnak.
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A társadalomra káros tevékenységek 3.
INTERNETES BŰNÖZÉS:

A bűnöző mások személyes adatait kikutatja az interneten.
Úgy tesz, mintha az ő adata lenne.
Más nevében vásárol. Más nevében hamis üzenetet küld.
Számítógép-vírust küld. Ez olyan program, ami ellopja az adatokat.
Tönkreteheti a programokat.

Ne add meg az adataidat az interneten!

Ne nyiss meg ismeretlen eredetű leveleket!
Ne nyiss meg ismeretlen oldalakat az interneten!

INTERNETES ZAKLATÁS:

A tettes bántó üzenetet küld. Csúfol, kigúnyol, sérteget.
Ezt számítógépen vagy telefonon is küldheti.
Előfordul, hogy sok ember láthatja a bántó üzenetet.
A tettes mások előtt lejárat, nevetségessé tesz, megaláz.

7
Gondold meg, hogy mit írsz!
Gondold meg, hogy milyen képeket osztasz meg!

7

Ne titkold, ha bántanak!
Ne titkold, ha rosszat kérnek tőled!
Kérj segítséget egy felnőttől!
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Alkotmány, törvények, szabályok
Magyarország államformája köztársaság. 
Olyan ország, ahol az emberek (felnőttek) megszavazzák, hogy kik intézzék az ország ügyeit.

Az ország legmagasabb törvénye az Alaptörvény. 
Ez tartalmazza az emberek legfontosabb jogait, kötelességeit.

Az állampolgár az ország egy tagja.
Magyar állampolgár az, akinek a szülei magyarok. Magyarország tagja.

Az állampolgári jogok minden polgárra vonatkoznak.
A jogok szabályok. A jogok leírják azt, amit megtehetünk, ami jár nekünk.

Kötelezettségeink is vannak.
A kötelezettségek is szabályok. Ezeket az embereknek be kell tartaniuk.
A jogok és kötelezettségek jogszabályokban vannak leírva. Ezek az írott szabályok.
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Jog és kötelesség
Mi a jogom?
Mi a kötelességem?

JOG
Biztonságos környezet.
Iskolába járás.
Tanulás.

KÖTELESSÉG
Az együttélés szabályainak betartása.

A házirend betartása.

Munkavállalás.

A munka megfelelő elvégzése.

Munkahelyi szabadság.

A munkaidő betartása.

Párkapcsolat kialakítása.

Egymás tisztelete.
A házimunka megosztása, közös teherviselés.

Orvosi ellátás.

Orvosi utasítások betartása.

Emberi szabadság.

Mások emberi szabadságának tisztelete.

Közterek, közintézmények használata.

A köztulajdon, közkincsek védelme.
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Pályaválasztás

Az ismerőseidnek mi a foglalkozása?
Milyen foglalkozásokat ismersz?
Beszélgessetek róla!
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Pályaválasztás és továbbtanulás
Mindenkinek joga van tanulni. Mindenkinek joga van dolgozni.
Mit jelent a továbbtanulás? 
Meg kell tanulni a szakmát. Különféle szakmákhoz más-más iskolákat kell elvégezni.

általános iskola: 8 év
középiskola
szakközépiskola, szakképző
gimnázium
szakmát ad
(további) tanulásra készít fel
felvételizni kell
felvételizni kell

készségfejlesztő iskola
meg lehet tanulni, hogy
mi kell az önálló élethez,
mi kell a munkavégzéshez
nem kell felvételizni

Különféle munkákhoz más-más dolgokat kell megtanulni.
Különféle munkákhoz más-más dolgokban kell tehetségesnek lenni.
Különféle szakmákhoz más-más dolgokat kell szeretni.
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A munkák csoportosítása

A munkáknak különböző jellemzői vannak.
Figyeld meg az alábbi csoportosításokat!
Keressetek rájuk példákat!

Fizikai munka vagy szellemi munka
Emberekkel végzett munka vagy eszközökkel végzett munka
Kint a szabadban végzett munka vagy zárt helyen végzett munka
Egyedül végzett munka vagy csoportban végzett munka
Állandó munka vagy idénymunka
Teljes munkaidős munka vagy részmunkaidős munka
Ülőmunka vagy „jövős-menős”

Melyiknek mi az előnye?

Most bemutatunk néhány foglalkozást.
Megtudhatjátok, mi a dolguk.
Megtudhatjátok, milyen végzettség kell hozzá.

Megtudhatjátok, milyen adottságok szükségesek hozzá.
Megtudhatjátok, kinek ajánlott.

139

A munkahely
Fontos dokumentum a MUNKASZERZŐDÉS.
A munkaszerződés egy hivatalos papír.
Tartalmazza a munkavégzéssel kapcsolatos jogokat és kötelességeket.

A munkaszerződés
tartalmazza:

Ha dolgozol, kötelességeid is vannak:
– időben kell érkezned,
– a munkaidő végéig kell dolgoznod,
– a szabályokat be kell tartanod,
– a munkaeszközeidre vigyáznod kell,
– a munkatársaiddal együtt kell
dolgoznod.

– mit kell dolgozni,
– napi hány órában,
– mennyi fizetésért,
– mennyi szabadság jár.

Azok az emberek, akiknek fogyatékossága van,
nehezebben találnak munkát.
A fogyatékos emberek különleges
támogatásra jogosultak.
– lehet rövidebb a munkaidejük,
– kérhetnek mentort,
– mindig azonos helyszínen 
dolgozhatnak,
– mindig azonos időbeosztással 
dolgozhatnak.
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SZERZŐDÉS

Építőipari munkák 1.

Kőműves
A kőműves házfalakat épít, betont kever.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Jó fizikai erő és munkabírás szükséges.
Annak jó, aki szeret a szabadban
dolgozni, jönni-menni, akkor is, ha rossz
idő van.

Burkoló
A burkoló csempéz, járólapokat és parkettát rak le.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Jó munkabírás, pontos munkavégzés kell hozzá.
Annak jó, aki kitartó és szereti a szép
padlókat.
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Építőipari munkák 2.

Víz- és gázszerelő
Vízcsöveket és gázcsöveket épít a házba.
Hibás vezetékeket javít.
Vízcsapokat, gázkészülékeket, fűtést szerel.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Pontosság, jó gondolkodás kell hozzá.
Annak való, akinek jó a megfigyelőképessége,
szeret szépen, pontosan dolgozni. 

Villanyszerelő
A házakban kiépíti a villanyvezetéket.
Villanykapcsolókat, konnektorokat szerel és javít.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Jó tanulási képesség kell hozzá.
Pontosság és szabálykövetés kell hozzá.
Annak jó, aki szeret a szabadban dolgozni,
jönni-menni, akkor is, ha rossz idő van.

Asztalos
Fából készült dolgokat készít, javít, felújít.
Például bútorokat, ajtókat, ablakokat, lépcsőket.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Tudni kell mérni, számolni, 
pontosan fűrészelni.
Annak való, aki szeret fúrni-faragni.
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Szolgáltatások 1.

Postai alkalmazott
Leveleket, csomagokat kézbesít.
Csekkbefizetést, utalványkifizetést intéz.
Szakgimnáziumi végzettség kell hozzá.
Jól kell tudni számolni, írni és olvasni.
Jól kell ismerni a postai szabályokat.
Annak való, aki jól tud figyelni.
Sok dolgot megjegyez. Egyedül közlekedik.
Eladó
A vásárlóknak segít megtalálni az árut.
Elmondja, hogy melyik áru mennyibe kerül, 
mik az áru tulajdonságai.
Szakközépiskolai tanfolyam kell hozzá.
Jól kell tudni számolni. Szépen kell tudni beszélni.
Emlékezni kell az áruk helyére.
Annak való, aki szereti a rendet.
Szeret emberekkel beszélni.
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Szolgáltatások 2.
Fodrász
Az emberek hajával foglalkozik.
Megmossa, levágja, befesti, különféle frizurákat készít.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Jó kézügyesség, pontosság és szépérzék kell hozzá.
Figyelni kell, hogy mit kíván a vendég.
Annak való, aki türelmes és kedves az emberekkel.
Szeret sokféleképp hajat fonni, kontyot készíteni.

Látszerész
Szemüveget, kontaktlencsét készít, javít, árusít.
Foglalkozik az áru beszerzésével, raktározással is.
Emelt szintű szakképző (technikusi) végzettség kell
hozzá.
Annak való, aki jól látja az apró részleteket.
Szeret pontosan dolgozni.

Titkárnő
Irodákban ő intézi a hivatalos levelezést,
rendben tartja az iratokat.
Tárgyalásokat készít elő, időpontokat egyeztet.
Szakgimnáziumi végzettség kell hozzá.
Kell tudni írni és olvasni.
Sok dolgot kell megjegyezni.
Udvariasan, szépen kell tudni beszélni.
Annak való, aki szeret szervezni, szeret rendet
tartani.
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Egészségügy 1.

Ápoló
Kórházban, idősek otthonában ápolja a betegeket.
Gyógyszert, injekciót ad, kitisztítja és beköti a sebet.
Segít a betegnek enni, inni, mosakodni.
Szakgimnáziumi vagy egyetemi végzettség kell hozzá.
Kell tudni írni, olvasni, számolni.
Kell kézügyesség és állóképesség.
Annak való, aki szeret segíteni másokon.
Türelmes, megértő. Tud figyelni a részletekre.

Gondozó
Gyermekotthonokban, idősek otthonában
gondoskodik az ott lakókról.
Szakközépiskolai végzettség kell hozzá.
Tudnia kell a napirendet.
Emlékeznie kell a lakók szükségleteire.
Annak való, aki szeret másokról gondoskodni.
Szereti a környezetét rendben tartani.
Figyelmes az emberekkel.
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Egészségügy 2.
Mentőápoló, mentős tiszt
A mentővel szállított betegekről gondoskodik.
Sürgősségi ellátást végez.
Szakközépiskolai vagy egyetemi végzettség kell hozzá.
Jó megfigyelőképesség, gyors gondolkodás kell hozzá.
Ismerni kell az emberi szervezetet.
Tudni kell elsősegélyt nyújtani és újraéleszteni.
Annak való, aki sok dolgot meg tud jegyezni,
aki bátor és megfontolt.

Gyógyszerész
Gyógyszereket készít és árusít.
A vevőnek gyógyszert javasol a bajára, betegségére.
Egyetemi végzettség kell hozzá.
Ismernie kell a betegségeket és a gyógyszereket.
Jó tanulási és emlékezési képesség kell.
Nagyon pontosan kell mérni.
Annak való, aki szeret sokat tanulni.

Orvos
Beteg embereket gyógyít. Szűrővizsgálatokat végez.
Tanácsot ad a betegségek megelőzésére.
Egyetemi végzettség kell hozzá.
Jó megfigyelőképesség, gondolkodás és
emlékezet kell hozzá.
Ismernie kell az emberi szervezetet,
a betegségeket, a gyógymódokat.
Annak való, aki sok dolgot meg tud tanulni,
segítőkész és kitartó.
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Oktatás, köznevelés

Óvó néni, óvó bácsi
Kisgyermekek (3–6 éves) nevelésével foglalkozik.
Egyetemi végzettség kell hozzá.
Jól kell ismernie a kisgyermekek szükségleteit.
Kell tudni a napirendet.
Foglalkozást kell tervezni és vezetni.
Annak való, aki szereti a kisgyermekeket, 
szívesen játszik velük.

Tanár
Az iskolában oktatja, neveli a tanulókat.
Egyetemi végzettség kell hozzá.
Ismernie kell a tananyagot.
Tudnia kell bánni a tanulókkal.
Szerveznie és irányítania kell a munkát.
Annak való, aki sok mindenre tud figyelni, 
szereti a gyerekeket.

147

Milyen munka való nekem?
A különféle munkákhoz különféle adottságok, tehetségek kellenek.
Előfordulhat, hogy valamilyen adottság jelentősen sérül vagy hiányzik.
Ezt fogyatékosságnak nevezzük.
Legjellemzőbb fogyatékosságok: 
látási, hallási, mozgási és az értelmi fogyatékosság.

Az egyik barátomnak nagyon rossz a szeme, alig lát.
Milyen munkát tud elvégezni?
Milyen munka nem javasolható neki?

Sok tanulónak nehéz új dolgokat megtanulni.
Nehéz eligazodni új helyzetekben.
Nehéz összefüggéseket megérteni.
Nehéz a régebbi dolgokra visszaemlékezni.
Ezt nevezzük értelmi fogyatékosságnak.

„Én egyáltalán nem tudok egyszerre több dolgot megjegyezni.
Feledékeny vagyok. Ezért nem választottam a felszolgáló szakmát.”

„Könnyen eltévedek.
Nem ismerem fel a különböző helyeket, utakat.
Ezért nem választom az udvaros és a kisegítő takarító szakmát.”
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Milyen pályát válasszak?
Türelmes vagyok.
Apró tárgyakkal ügyesen bánok.
Nem szeretek sokat járkálni.
Nem tudok olvasni.
Gyöngyökből készítek ékszereket.
Szeretek a szabadban jönni-menni.
Szeretem az állatokat.
Erős és kitartó vagyok.
Új dolgokat nehezen jegyzek meg.
Kisegítő állatgondozó vagyok.
Te miben vagy tehetséges? Mi jellemző rád?

könyveket olvasok

a feladatokat mindig végigcsinálom

szépen rajzolok

mindig rendet rakok

szeretek kuktáskodni (segíteni a főzésben)

sok verset tudok

ügyesen takarítok

kézimunkázom (hímezek, kötök, horgolok)

szépen terítek

leveleket / naplót írok

ajándéktárgyakat / ékszereket készítek

egyedül járok vásárolni

ügyesen csomagolok

egyedül el tudok utazni bárhová

jól mosogatok

emlékszem az elsős tanítómra

gondozom a virágokat

felismerem az osztálytársaim szüleit

szoktam telefonálni

nem tévesztem össze a fűszereket

jól beszélek más nyelven (angolul, németül, oroszul, franciául stb.)
ki tudom számolni, hogy mennyit kell a boltban fizetni
az iskola minden helyiségét ismerem, megtalálom
könnyen visszaemlékszem, hogy mit tanultunk az emlősökről
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A készségfejlesztőben tanulható munkák 1.
Milyen készségek kellenek a palántanevelő
munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

El tudnád magad képzelni kert- és parkápolóként?
Milyen készségeid vannak ehhez a munkához?

Palántanevelő
Magokat vet, hajtásokat gyökereztet.
Palántákat ültet és gondoz.
Fizikai munka.
Fóliasátorban, üvegházban és a szabadban végzi
munkáját.
Óvatos, pontos munkavégzés kell hozzá.

Kert- és parkápoló
Kertek, parkok, közterületek gondozása, ápolása.
Konyhakerti növények, virágok, fák,
cserjék ültetése, ápolása.
Fűnyírás, sövénynyírás.
Fizikai munka.
Sokat kell a szabadban lenni.
Előny, ha szereted a növényeket.
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A készségfejlesztőben tanulható munkák 2.
El tudnád magad képzelni udvarosként?
Milyen készségeid vannak ehhez a munkához?

Milyen készségek kellenek
a kisegítő állatgondozó munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

Udvaros
Udvarok, parkok útjainak gondozási, ápolási, 
karbantartási munkálatait végzi.
Gyomlál, sepreget, havat lapátol, szemetet szed fel.
Fizikai munka.
Sokat kell a szabadban lenni.

Kisegítő állatgondozó
Az állattartásban szükséges kisegítő tevékenységek
végzése.
Eleség előkészítése, adagolása.
Ólak, ketrecek tisztántartása.
Nehéz fizikai munka.
Sokat kell a szabadban lenni.
Előny, ha szereted az állatokat.
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A készségfejlesztőben tanulható munkák 3.
Hol végzi a munkát a kisegítő takarító?
Milyen eszközökre van szüksége a munkához?

Milyen készségek kellenek a konyhai kisegítő
munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

Kisegítő takarító
Takarítási feladatok elvégzése.
A mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó,
konyhai, takarítási és a házimunkához tartozó
feladatok elvégzése.
Fizikai munka.
Előny a tisztaságszeretet.

Konyhai kisegítő
Éttermek, gyorséttermek, üzemi éttermek konyháján
a kisegítő feladatok végzése.
Étel előkészítése, zöldségtisztítás, mosogatás.
Fizikai munka.
Előny, ha szeretsz szépen teríteni.
Előny, ha kitartóan tudsz állni.

152

A készségfejlesztőben tanulható munkák 4.
Milyen készségek kellenek a mosodai kisegítő
munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

El tudnád magad képzelni autómosó kisegítőként?
Milyen készségeid vannak ehhez a munkához?

Mosodai kisegítő
Mosodában, patyolatban mosási feladatok elvégzése.
A szennyes bepakolása a mosógépbe.
A tiszta ruha vasalása, hajtogatása, csomagolása.
Fizikai munka.
Előny, ha tudsz vigyázni a tiszta ruhára.

Autómosó kisegítő
Egyszerű autómosási feladatok elvégzése.
Fizikai munka.
Ismerni kell a folyamat sorrendjét és
a gépek használatát.
Előny, ha szereted az autókat.
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A készségfejlesztőben tanulható munkák 5.
Milyen készségek kellenek az árufeltöltő
munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

Mit csinál a papírtermék-készítő?
Milyen eszközökre van szüksége a munkához?

Árufeltöltő
Az áruk polcra helyezése, a polcok rendben tartása,
utántöltése.
Fizikai munka.
Jó erőnlét, pontosság, sok figyelem kell
a megtanulásához.
Előny, ha szereted a rendet.

Papírtermék-készítő
Papírdossziék, borítékok, dobozok összeállítása,
hajtogatása, ragasztása.
Fizikai munka.
Ülőmunka.
Ügyes kezet, türelmet, figyelmet igényel.
Előny, ha szereted a pontos, aprólékos
munkát.
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A készségfejlesztőben tanulható munkák 6.
Milyen készségek kellenek
a mézeskalácssütő munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

El tudnád magad képzelni agyagtárgykészítőként?
Milyen készségeid vannak ehhez a munkához?

Mézeskalácssütő
Tészta összeállítása, gyúrása, a formák kiszaggatása.
A figurák díszítése.
Fizikai munka.
Tisztaság, ügyes kéz szükséges hozzá.
Előny, ha szeretsz a konyhában szorgoskodni.

Agyagtárgykészítő
Különböző használati és dísztárgyak készítése.
Az elkészült tárgyak mázolása, díszítése.
Fizikai munka.
Ügyes kéz, szépérzék kell hozzá.
Előny, ha szeretsz új alakzatokat kitalálni.
Előny, ha nem zavar, hogy maszatos a kezed.
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A készségfejlesztőben tanulható munkák 7.
Milyen készségek kellenek
a textil- és fonálmentő és a szövöttáru-készítő munkához?
Kinek tudnád ajánlani ezt a munkát?

A bemutatott munkák közül melyik tetszik neked legjobban?
Melyik munkát csinálnád a legszívesebben?

Textil- és fonalmentő
Régi anyagok, fonalak válogatása, darabolása.
A lebontott anyag újrahasznosítása:
gombolyítás, csomózás, hurkolás.
Új termék készítése varrással, foltvarrással és
csomózással.
Fizikai munka. Ülőmunka.
Ügyes kéz, szépérzék kell hozzá.
Előny, ha szeretsz sokat egy helyben lenni.

Szövöttáru-készítő
Különféle használati tárgyak és dísztárgyak
(terítő, tarisznya, párna, szőnyeg) szövése.
Fizikai munka. Ülőmunka.
Ügyes kezet, kitartást, figyelmet igényel.
Előny, ha szereted a szép szőtteseket,
a színes dolgokat.
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