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Milyen vagyok,
és
milyennek látnak
mások?
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Ú J RA E GYÜTT
Olvassátok el a verset!
Vesztergom Andrea

Hát hajrá, új tanév
Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.
Kézen fogva kísér a nyár íze még.
Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük,
Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!
Tanároknak százai készen állnak újra hát,
Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák,
Lehet furcsa, mégis így van: vártam már az iskolát,
S érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-illatát.
A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza,
Minden megváltoztunk – felnőttünk egy kissé.
A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja:
Hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé!
Feljebb lépünk mától… tanárok s diákok!
Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét,
Büszkén szembenézek s várakozva állok:
Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév!
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ISKOLA

Beszéljük meg!
• Milyen eseményről szól a vers?
• Milyen illata van a tankönyveknek?
• Hogyan változtak a diákok?
• Mi veszi most kezdetét?
Mondd el!
• Vártad már az iskolát?
• Hol és kivel nyaraltál?
• Milyen élményeket szereztél a nyáron?
• Szerinted miben lesz más a negyedik osztály, mint a harmadik?
• Vannak-e új céljaid, elvárásaid magaddal szemben
az új tanévben?
5
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H O GYA N VÁLTOZOM
Olvassátok el a történetet!
Janikovszky Éva

Kire ütött ez a gyerek?
(részlet)

Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, aki csak látott, mind
azt mondta: micsoda sikerült gyerek! Igazán büszkék lehettek rá!
(...)
Amióta megnőttem, és butaságokat beszélek, és elviselhetetlen
vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja: ez volna a
ti fiatok? Szinte hihetetlen! Nem lehet ráismerni! (...)
Amióta nagy vagyok, és ütődött és nyegle és idétlen, csak ülnek és
sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. (...)
És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, egymás
közt mégis belátják, hogy ami sok, az sok, az ő türelmüknek is van
határa, és ez így nem mehet tovább. Csak még azt nem tudják
pontosan, hogy akkor hogyan is menjen.
Nagymamám szerint valakinek, ugye, nevelni kellene ezt a gyereket,
mert csak nő, mint a dudva.
Nagypapám szerint szigorúbban kellene fogni ezt a gyereket, mert
első a kötelesség. Aranka néni szerint meg kellene válogatni, hogy
kikkel barátkozik ez a gyerek, mert aki korpa közé keveredik, azt
megeszik a disznók. Anya szerint többet kellene aludnia ennek a
gyereknek, mert sosem alussza ki magát. Apa szerint többet kellene
tanulnia ennek a gyereknek, mert így nem viszi semmire. (...)
Amióta nagy vagyok és ütődött és nyegle és idétlen, azóta nem
lehet hozzám szólni. De azért szólnak. Pedig tudják, hogy ha hozzám
szólnak, az olyan, mintha a falnak beszélnének. Nem tudom, a fal
miért nem válaszol, én azért nem, mert abból csak baj van. Én ugyanis tisztességesen válaszolni se tudok.
6
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(...) abban mindnyájan egyetértenek, hogy nincs bennem semmi
jóérzés. Én nem tudom pontosan, hogy mi az a jóérzés, de nekem
mindig kapar a torkom, ha válogatott meccsek előtt eljátsszák a
Himnuszt, vagy győzünk a versenyen, és felhúzzák a zászlót, még
most is polcomon tartom az öreg macimat, és mindig sajnálom a
halat, amit kifogok a vízből. (...)

Amióta nagy vagyok, és az ötéves húgomnak is több esze van, mint
nekem, arra is kíváncsiak, hogy mondd, édes fiam, tulajdonképpen
hogy képzeled te el az életedet?
Az életet olyankor kéne elképzelnem, (...) amikor sárosan
hagyom a cipőmet az előszobában, (...) amikor nem tudnak reggel
fölkelteni, (...) amikor egész nap nézem a tévét, és amikor már
hétfőn elköltöm a heti zsebpénzemet. Persze ilyenkor nem tudom
az életet elképzelni, mert mással vagyok elfoglalva.
Az életet akkor próbálom elképzelni, amikor leülök tanulni, mert
olyankor van rá időm, vagy amikor kijövök a moziból, mert akkor
van hozzá kedvem. (...)
Hiába is kérdezi tőlem apa, hogy milyen ember lesz így belőlem,
mert én sem tudom, pedig már sokszor gondolkoztam rajta.
Lehet, hogy még növök öt centit, de hármat biztosan, és egy
vagy két számmal nagyobb cipőt hordok, és remélem, megerősödnek a karizmaim, és szélesebb lesz a vállam. (...)
7
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De azért egy kicsit hasonlítok majd az apura, és egy kicsit
hasonlítok majd az anyura, és ha majd ők öregek lesznek, és ott
ülnek a parkban a padon, akkor újra mutogatni fogják mindenkinek
a fényképemet, hogy ez pedig a nagyfiunk, biztosan látta már a
tévében, és olvasta az újságban, mert világhírű. (...)
És akkor majd mindenki köréjük gyűlik, és csak csodálkoznak és
ámuldoznak, hogy nahát, ez volna a maguk fia?!
Szinte hihetetlen! Büszkék lehetnek rá!

Beszéljük meg!
• Milyen korú fiúról szól a történet?
• Miért kritizálják a felnőttek?
• Szerinte mikor és miért lesznek majd büszkék rá?
Mondd el!
• Milyen véleményt mondtál másokról?
• Gondolsz olyankor arra, hogyan fogalmazod meg?
• Kitől kaptál kritikát és miért? Hogyan fogadtad?
• Miben változtál? Örülsz ennek a változásnak?
8
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Játék
Játszani fogunk!
Kapcsolatteremtés
1. Alakítsatok csoportokat!

Az egyik csoport hang nélkül, némajátékkal mutasson be egy jelenetet! Például: Otthon felejtetted a tolltartódat, nincs ceruzád
és kölcsönkérsz a társadtól. Vagy: Nem hoztál uzsonnát és éhes
vagy. – Szeretnél beállni a játszók közé. Stb. A másik csoport pedig
játssza el élőszóval ugyanezeket a jeleneteket!

2. Üljetek körbe! Valaki a kör közepén játsszon el egy cselekvést,

például: olvas, ír, ásítozik, alszik stb. Egy másik játszó teremtsen kapcsolatot az elsővel oly módon, hogy kötődjön az ő cselekvéséhez.
Például az első személy ül és ásítozik. A második személy lépjen
hozzá, és mondja azt: – Lekéste a vonatot? – A harmadik játékos
már ehhez kapcsolja az ő mondandóját vagy cselekvését. Ily módon
egyre több személy lép be a játékba úgy, hogy azt kiegészíti és
továbbfejleszti. Végül egy közös jelenet jön létre.
9
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ÉRZ E L M E K ÉS IN D ULATOK
Olvassátok el Trevor Romain Kötekedők című írásának részletét!

Hogyan bánj velük
Előfordulhat, hogy egy vagy több kötekedő azzal próbálja megkeseríteni az életedet, hogy:
– fenyegetnek vagy sértegetnek,
– lefognak,
– gúnyolódnak rajtad,
– kiközösítenek,
– csúnyán néznek rád,
– csúfneveket adnak neked,
– mutogatnak, és/vagy
– mindenfélét terjesztenek rólad.
Ettől nyilván szomorúnak, ijedtnek, dühösnek érzed magad.
Hát pontosan ezt akarják!
Ne hagyd, hogy az önbecsülésedet elvegyék tőled! Találd meg,
miben vagy jó, és érd el a céljaidat! Ha ez sikerül, próbálhat a
kötekedő elbizonytalanítani, ahogy akar, te mindig hinni fogsz
magadban. Kötekedőálló leszel!
Van valami közös a kötekedőkben és az áldozataikban:
A DÜH. A kötekedők áldozataikon töltik ki a dühüket, akik pedig éppen emiatt dühösek.
Ha legközelebb felforr benned a harag, próbáld
lecsillapítani. Vegyél egy mély levegőt, számolj el
tízig, gondolj valami megnyugtatóra, simogasd
meg a cicádat, vagy egyszerűen beszélgess valakivel arról, hogy mi bánt!

10
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gyáva
nyúl!

Beszéljük meg!
• Mit jelent a kötekedés szó?
• Mi a közös a kötekedőkben és a kötekedést elszenvedőkben?
• Hogyan lehet védekezni ellenük?
Mondd el!
• Történt már veled olyan, hogy minden ok nélkül beléd
kötöttek?
• Hogyan kezelted a helyzetet?
• Te kötekedtél már valakivel? Kivel és miért?
• Utólag elgondolkodtál a viselkedéseden?
Ha faképnél hagyod az erőszakoskodót, nem gyáva
vagy, hanem okos.
(Daniel Gottlieb)
11
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Ö NZ É S − Ö NZE TLE N S ÉG
Olvassátok el a történetet!
Móra Ferenc nyomán

Mindennapi kenyerünk
Amikor kisgyermekkoromban azt kérdeztem az édesanyámtól,
mit eszünk vacsorára, akkor az én lelkem-édesanyám igen sokszor
adta azt a feleletet:
– Háromfélit: kenyeret, haját, bélit.
Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna.
Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját, meg a
bélét.
Rossz esztendő járt, mostohán bánt velünk a földecskénk. Amit
meghagyott a fagy, elverte a jég, leégette a nap.
– Az idén aszalt cseresznyét termett a cseresznyefa – vágta a sarokba esténként az apám a posztótarisznyát.
Az is jó volt nekem már akkor, a magjára száradt cseresznye. Olyan
szűkös volt nálunk a kenyér, egyszer színét se láttuk három napig.
Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gazdag
Dobákné, a csirkés kofa, rám kiáltott a muskátlis ablakukból:
– Te gyerek, szaggass a malackámnak papsajtfüvet ott az árokparton!
Szép kövér levelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem
a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz énnekem
jó vacsorácskám. Gazdag Dobákné
igen meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret
adott napszámba.
12
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De én már akkor kívül voltam a kisajtón, és nekiestem a kenyérnek.
De a falat nem ment le a torkomon, mert megképzett előttem az
édesanyám sápadt képe. De jó volna visszaragasztani – néztem a
megcsonkult karajra, s belemarkoltam a papsajtba. Pedig most már
nem volt olyan jóízű, mint azelőtt.
Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek.
Inkább sírva fakadt és visszaerőltette rám az ajándékom.
– Én már megettem a másik karajt – vörösödtem el. (Azóta se esett
hazugság ilyen nehezemre.)
Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig
bundás gombócot. (Az meg a hajába főtt krumplinak az ünneplős
neve. Nem rossz étel az se, ha só is van hozzá.)
– Hanem tudod mit? – törülgette meg anyám a szemét. – Eltesszük
a kenyeret apádnak. Szegény ki lesz éhezve, ha hazaér a szőlőből.
Azt már én nem értem ébren. A papsajttól jó álma van az embernek, nem fekszi meg a gyomrát. Csak hajnalban ébredtem
föl a szóváltásra.
– Ne bántsd, fiam, jobb lesz az nektek itthon! – hallottam az apám
szavát. – Én elvagyok kenyér nélkül is, ellát engem az eperfa.
– No, minket se féltsen! – kevélykedett anyám s belecsúsztatta a
kenyeret a tarisznyába. – Jó az Isten, ma is ád annyit, mint tegnap.
Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát. De még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Ott
felejtődött még a télen, s úgy megkeményedett, hogy nem vette
magába a kést. Anyám örült is neki nagyon, mert így az egészet
nekem adhatta. Azt mondta, az ő foga már nem bírja. Még akkor is a kővé vált sajtot majszoltam, mikor este az apám hazaért a
szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját:
– No, Ferkó, találd ki, mit hoztam neked!
– Jaj mit? Talán fürjecskét? – ugrottam fel lelkendezve.
– Nagyobb újság ez annál is – bontogatta a tarisznya csücskit.
– Nézd-e, madárlátta kenyér!
Tulajdon az a kenyér volt, amit én adtam az anyámnak. Azóta
tudom, mi az a „mindennapi kenyerünk”.
13
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Beszéljük meg!
• Kik a történet szereplői? Milyen körülmények között éltek?
• Kitől és miért kapta Ferkó a szelet kenyeret?
• Miért nem ette meg, kinek adta? Hogyan került vissza mégis
hozzá?
• Mi az, ami ezt a szelet kenyeret a család egyik tagjától
a másikhoz juttatja?
Mondd el!
• Mi jellemzi az önző és az önzetlen embert?
• Mondtál már le valamiről, amit te magad is nagyon szerettél
volna?
• Hogy érzed, ki az, akitől a legtöbbet kapod? Mi ebből számodra a legfontosabb?
• Melyik jobb érzés, ha kapsz valamit, vagy ha adsz?
• Segítettél már önzetlenül másoknak?
Közmondás

14
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H Ő S Ö K É S PÉLDAKÉP E K
Olvassátok el Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk
című regényének részletét!
A fejezet a vörösingesek táborhelyén, a Füvészkertben játszódik.
A vörösingesek éppen gyűlést tartanak, ott van Geréb is, a Pál utcaiak árulója.
(...) A vörösingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat
dobálták, és nagyokat kurjantottak:
– Huja, hopp! Huja, hopp!
Ez volt az ő kiáltásuk.
És a sok „huja, hopp!” összeolvadt a nagy kacagással, vidám lárma verte föl a kis sziget esti csöndjét, s a parton, ahol Nemecsek oly szomorú szemmel nézegetett ki a vízből, mint valami
bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábbal Geréb, nagyokat nevetve s a fejével integetve a kis szőke felé.
Aztán eleresztették a Pásztorok, és Nemecsek kimászott a tóból.
Most tört ki amúgy istenigazából a mulatság, amint csepegő-csurgó,
sáros ruháját meglátták. Kis kabátjáról csurgott a víz, s ahogy a karját
megrázta, úgy folyt ki a kabátujjából, mintha kannából öntötték
volna. Mindenki elugrott előle, mikor megrázta magát, mint a vízzel
leöntött pincsikutya. És gúnyos szavak röpködtek feléje:
– Béka!
– Ittál?
– Miért nem úsztál egy kicsit?
Egyikre sem felelt. Keserűen mosolygott, és simogatta a vizes
kabátját. De akkor elébe állt Geréb, széthúzta vigyorogva a száját,
és kevélyes fejbólintással ezt kérdezte tőle:
– Jó volt?
Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt:
– Jó volt – mondta csöndesen, és hozzátette: – Jó volt, sokkal jobb
volt, mint a parton állni, és kinevetni engem. Inkább újesztendeig
15
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a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim
ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízbe nyomtatok. A múltkor
magamtól pottyantam a vízbe, akkor is láttalak a szigeten,
az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé,
hízeleghettek nekem, adhattok ajándékot, amennyit csak akartok,
semmi közöm hozzátok. És ha még egyszer a vízbe nyomtok, és
ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide
holnap is meg holnapután is! Majd csak megbújok valahol, ahol
nem vesztek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttök
hozzánk, a Pál utcába, elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk!
És meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tízen vagyunk,
ott másképpen fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt
beszélek. Könnyű volt velem elbánni! Aki erősebb, az győz. (...)
Könnyű tíznek egy ellen! De én nem
bánom. Engem meg is verhettek,
ha úgy tetszik. Hiszen ha akartam
volna, nem kellett volna a vízbe
mennem. De én nem csaptam fel
közétek. Inkább fojtsatok vízbe, és
verjetek agyon, de én ugyan nem
leszek áruló, mint valaki, aki ott áll,
ni... ott...
Kinyújtotta a karját, és Gerébre
mutatott, akinek most a torkán
akadt a nevetés. A lámpa fénye
ráesett a Nemecsek szép kis szőke fejére, víztől fényes ruhájára.
Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe, s Geréb
ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére.
Elkomolyodott, és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy
hallgatott mindenki, olyan nagy volt a csönd, mintha templomban
lettek volna a fiúk, s tisztán lehetett hallani, amint a Nemecsek
ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz... A nagy csöndbe belekiáltott Nemecsek:
– Elmehetek?
16
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Senki se felelt. Még egyszer kérdezte: – Hát nem vertek agyon?
Elmehetek?
És miután most se felelt neki
senki, nyugodtan, szépen, lassan
elindult a híd felé.
Egy kéz se mozdult, egyetlenegy
fiú se moccant meg a helyéről.
Most mindenki érezte, hogy ez
a csöpp szőke gyerek valóságos
kis hős, igazi férfi. (...)
Beszéljük meg!
• Miért fürdették meg Nemecseket
a tóban?
• Mit csináltak a többiek?
• Miért akadt Geréb torkán a nevetés?
• Mit gondoltak Nemecsekről az ellenségei?
Ha tetszett a részlet, olvassátok el a regényt!
Mondd el!
• Milyen fiúnak ismerted meg Nemecseket?
• Mi bizonyítja a bátorságát?
• Irodalmi alkotásokban, történelmi olvasmányokban milyen
hősökről olvastál?
• Ki a példaképed és miért?
• Szeretnél változtatni valamilyen tulajdonságodon? Hogyan tudnád
ezt megtenni?
Nem az a bátor ember, aki nem fél – hanem aki fél, de
amit kell, mégis megcselekszi!
(Jókai Anna)
11
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Közösségben
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A társaim és én
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B E S Z É D − TE S TBE S ZÉD
Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!
Az egyik legfontosabb életjelenségünk a beszéd. Sok ezer éves
fejlődés eredménye, és csak az emberre jellemző. Folyamatosan
változó eszköze a nyelv. Az emberek beszéde, hanglejtése, mozdulatai, tekintete, ruhája hatással van rád,
számodra valamilyen üzenetet hordoz.
Gondolataink átadásában a szavakon túl:
tekintetünk, arcunk, kezünk, egész testünk
részt vesz. Közölhetünk valamit beszéd
nélkül is. Szavaink mellett, vagy akár helyett, testtartásunk is árulkodhat érzéseinkről, gondolatainkról. Ezt összefoglaló
szóval testbeszédnek hívjuk.
Színesebbé teszi mondanivalónkat és hatékonyabbá a megértést.
• Milyen érzelmeket látsz a képeken?

19
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A beszélgetésnek, gondolataid átadásának és mások meghallgatásának néhány szabálya:
– Beszéded legyen jól érthető, megfelelő hangerejű!
– Mondanivalódat pontosan, választékosan fogalmazd meg!
– Beszéd közben nézz arra, akihez beszélsz!
– Figyelmesen hallgasd végig, ne vágj társad szavába, figyeld visszajelzéseit! Ha valamivel nem értesz egyet, azt sértés nélkül próbáld
mások tudomására hozni!
– Ne használj bántó szavakat!
Törekedj a beszélgetés szabályainak betartására, mert
azok megszegése rossz fényt vet rád!

Beszéljük meg!
• Mi a beszéd?
• A beszéden kívül milyen eszközökkel segítjük még gondolataink
átadását?
• Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?
• Hogyan éreztetjük másokkal, hogy figyelünk rá?
Mondd el!
• Kivel szeretsz beszélgetni? Miért pont vele?
• Mit kell figyelembe venned ahhoz, hogy a másik megértse, amit
közölni szeretnél vele?
20
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Játék
Játszani fogunk!
Gyűjtsetek érzelmeket kifejező szavakat, mint például: vidám, szomorú, kíváncsi, dühös, rémült, csalódott, szorongó. Minél többet
találtok, annál érdekesebb lesz a játék.
Készítsetek belőlük kártyákat, majd tegyétek az asztal közepére
lefordítva, és keverjétek össze!
A tanító néni mond egy mondatot, például: „Paripám csodaszép pejkó.”
Egy tanuló húzzon egy kártyát úgy, hogy a többiek ne lássák, mi van
ráírva, majd a szó jelentésének megfelelően adja elő a mondatot!
A többiek találják ki, milyen érzelmet próbált bemutatni! Lehet egy
ismert vers vagy szöveg szabadon választott részletét is előadni.

vidám

rémült
csalódott

boldog
dühös
félénk

meglepett
fáradt
szégyenlős
kíváncsi

szomorú

szorongó
21
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B A RÁTS ÁG
Olvassátok el a történetet!

Ki a jóbarát?
Sári családjának másik városba kellett költöznie, mert az édesapja
ott kapott munkát. Ezért ő is új iskolában folytatta a negyedik osztály második félévét.
Első nap reggel szomorúan indult iskolába, mert eszébe jutottak a
régi osztálytársai, bár megígérték egymásnak, hogy majd
levelezSári rajz
nek és találkoznak is. Apukája vigasztalta: majd itt is lesznek barátai.
Sári remélte, hogy a mellette ülő Laura, aki nagyon szép kislány
volt, a barátja lesz. Sajnos hamarosan kiderült, hogy Laura nem
kedves és jószívű, inkább kötekedő és gőgös.
Minden alkalmat megragadott, hogy Sárit
bosszantsa és kritizálja.
A háta mögött ülő kislány, Anna, szerény
volt, de ha segíteni kellett, azt mindig
készségesen és halkszavúan tette.
Szünetben is Sári mellé szegődött, ezért
nem ácsorgott egyedül a folyosón.
Megmutatta, merre van a tornaterem és
az ebédlő. A szembejövő tanárok nevét is
megmondta. Hazafelé is együtt mentek, mert
kiderült, hogy ugyanabban az utcában laknak.
Laura nagyon szép – gondolkodott el otthon Sári –, de nem tudom, a barátom lesz-e valaha. Anna nagyon kedves és segítőkész
velem. Lehet, hogy ő lesz a barátom?
Teltek-múltak a napok, Sári már kezdte megszokni az új iskolát,
jó jegyeket is kapott. Egyik nap azonban váratlan dolog történt.
Ő volt a hetes, szorgalmasan végezte a feladatát, amikor a szünet
Sári és Laura (aki szép
után Laura hangosan kiabálni kezdett:
szőke hosszú
22
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– Tanító néni! Tanító néni! Nincs meg az új tollam, amit
karácsonyra kaptam a szüleimtől!
– Nézd meg jobban, Laura, biztos ott van valahol a padodban! – mondta a tanító néni.
– Itt volt a tolltartómban, és most nincs itt! Ellopta valaki! Biztos az
új lány volt! – mutatott Sári felé. A tanító néni elkomorodott.
– Ez nagyon súlyos vád! Gondolkozz! Biztos elhoztad a tolladat?
– Igen, nálam volt – nyafogta sírós hangon Laura. – A szünetben
nem volt az osztályban senki, csak a hetes. Biztosan ő lopta
llot el.
őneMit
m
szól majd anyukám?
A gyerekek összesúgtak, látszott rajtuk, elhiszik, amit Laura állít.
– Tényleg ő volt? Ellopta? – Sári hallotta ezt, torkában dobogott
a szíve, alig tudott megszólalni.
– Nem én voltam, én nem…
Ekkor Anna határozottan odalépett Sárihoz, és megfogta a kezét.
– Tanító néni, én nem hiszem, hogy Sári vette el Laura tollát,
ő nem tenne ilyet!
A tanító néni rámosolygott Annára.
– Rendes tőled Anna, hogy megvéded a barátodat, de azért ennek
a dolognak a végére kell járni. Majd a szünetben megbeszéljük.
Lassan telt Sárinak az óra. Csengetéskor sugdolózva mutogattak rá a gyerekek. Laura ellenséges tekintettel nézett felé, Anna viszont
újra
Sári mellé
és Annaállt.
izgatottan
nézi
hogy
Laura kijelentette, hogy nem
Sári
határozottan
kipakol a táskájából,
őavette
Laura tollát.
padonel
sorakoznak
egymás
tetején
a te lehettél, mert szünet–könyvek
De igen,
csak
A tanító néni
ben
te voltál
egyedül.
mellettük
áll ésitt
figyeli
Laurát
Anna szigorúan rászólt Laurára, hogy ne
vádaskodjon.
– Elég volt! Csend legyen! – mondta szigorúan
a tanító néni. – Ezzel nem megyünk semmire. Anna,
nagyon kedves tőled, hogy kiállsz Sári mellett, de előbb ki kell derítenünk, hol van a toll. Laura, először te pakolj ki mindent a táskádból!
23
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Mindenki izgatottan figyelt. Amikor már mindent kipakolt, a táska
alján ott volt a toll.
– Megvan! Megvan! – kiabálta lelkesen egyszerre Sári és Anna, majd
megölelték egymást.
– Hát ez hogy került ide? Én a tolltartómba tettem! – csodálkozott Laura. – De lehet, hogy valaki beledobta a táskámba – nézett
gyanakodva Sári felé.
– Na, ebből elég! – mondta határozottan a tanító néni. – Máskor,
mielőtt meggyanúsítasz valakit, nézd át a holmidat! Most pedig kérj
bocsánatot Sáritól, mert nagyon megbántottad!
– Kérlek, ne haragudj rám, Sári!
– Nem haragszom, de nagyon rossz érzés volt!
Nem is bánom, hogy ez történt, mert legalább
megtudtam, hogy ki az én igazi barátom.
Beszéljük meg!
• Kivel akart először barátkozni Sári? Miért?
• Milyennek ismertük meg a történet szereplőit?
• Mit csinált Laura, amikor nem találta a tollát?
(Vavyan
• Hogy viselkedett Anna, amikor Laura lopással vádolta
megFable)
Sárit?
24
• Mit csinált
a többi gyerek?
Mondd el!
• Neked van igaz barátod? Miért őt választottad?
• Miért jó, ha van barátod?
• Miben számíthatsz rá, mit csináltok együtt?
• Mit tennél meg a barátodért?
• Hogyan viselkednél, ha ilyesmi történne egy osztálytársaddal?

A barátság nem első látásra születik, hanem felépül, ha
van miből.
(Vavyan Fable)
24
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VESZEKEDÉS – KIBÉKÜLÉS
Olvassátok el a történetet!
Gabriela Futová

Jobb anyukát akarok
(részlet)

Ma kaptuk meg a bizonyítványt. (…) Csupa jeles! Biztosan kapok
jutalmul egy habos tortát! (…)
Felszaladtam a lépcsőn, és becsöngettem. A mama nyitott ajtót.
– Mi újság? – kérdezte fülig érő szájjal.
– Csupa jeles! – büszkélkedtem.
– Te vagy az én okos, ügyes kobakom! – ölelt magához. – Ott a jutalmad az asztalon! (…)
Ott állt a talpas tálon a kedvenc
mesetortám. Mesefinom volt, azért
hívtam így.
Amikor jóllaktam, bár a torta negyedét is alig tudtam megenni, a
mamámhoz fordultam.
– Teljesíted egy kérésemet?
– Amennyire tőlem telik…
– Ott aludhatok ma Zuzkánál? (…)
– Hát… nem bánom – bólintott mama. – De csak ha Zuzka mamája is beleegyezik.
– Ő nem lesz otthon! – csúszott ki a számon. (…)
– Akkor itthon alszol. Ezt a bulit másik napra halasztjuk.
– De mamií! – rimánkodtam összekulcsolt kézzel. (…)
– Itthon alszol, világos?
Sértődötten néztem a mamára, de nem adtam fel.
– Mami! Légyszí! Légyszí, légyszí! (…)
11
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– Azt mondtam, nem!
– Mami! – Akaratosan dobbantottam. – Nem vagyok már kicsi!
– Nem! – tartott ki elhatározása mellett. (…)
Mérgemben összezártam a számat, és ökölbe szorítottam a kezem.
– Soha semmit nem engedsz meg nekem! – kiáltottam dühösen. –
Nem engedsz át Zuzkához, és kutyát sem akarsz venni! (…) Mindent sajnálsz tőlem!
– Katka! – csattant fel a mama, de nem hagytam szóhoz jutni. Hirtelen kitört belőlem az összes sérelem.

– Még új biciklit sem vettél, csak egy ócska használtat! Pedig a többieknek mountain bike-juk van. A görkorcsolyát is irigyled tőlem,
pedig tudod, mennyire vágyom rá!
– Azt a születésnapodra ígértem.
– Mit érek vele? Novemberben van a szülinapom, télen meg úgysem lehet görkorizni!
A mama szomorúan rám nézett.
– Ezt már megbeszéltük, Katka. Egy fizetésből nem tudok mindent
megvenni, ami csak eszedbe jut. (…)
A mama hozzám lépett, és átölelt, de én mérgesen kiszakítottam
magam a karjaiból.
– Az összes anyuka jót akar a gyerekének, csak te nem engedsz
nekem soha semmit!
26
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– Ide figyelj! Katka… – próbálkozott a mama, de nem hagytam
abba.
– Ha tudni akarod, nem is szeretlek! Keresek egy másik anyát, sokkal jobbat, mint te!
A mama elgondolkodva nézett rám.
– Rendben van. Ha úgy gondolod… – Azzal sarkon fordult, és átment a nappaliba.
Izgatottan szaladtam a szobámba, kihúztam az ágy alól az öreg bőröndöt, és beledobáltam mindent, ami a kezem ügyébe akadt.
Nem volt semmiféle tervem, de mivel Zuzka lakott
a legközelebb, úgy döntöttem, hozzá megyek át.
Beszéljük meg!
• Mit gondoltok, hogyan folytatódhat a történet?
• Milyennek ismertétek meg Katkát?
• Mi a véleményetek a viselkedéséről?
• Mit tennétek másképpen?
• Mi a történet tanulsága számotokra?
• Csoportokban játsszátok el a történet befejezését!
Mondd el!
• Te hogyan viselkednél hasonló helyzetben?
• Mi követheti a veszekedést?
• Hogyan lehet elérni, hogy a békesség tartós legyen?
Ha kíváncsi vagy a történet folytatására, olvasd el Gabriela Futová
regényét!
Nem azon van a hangsúly, hogy ne veszekedjetek, hanem azon, hogy tudjatok kibékülni egymással.
(Wolter Trobisch)
11
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E L F OGADÁS
Olvassátok el a történetet!
Fehér Klára

Mi, szemüvegesek
(részlet)

Huhu, az új lány
Évi a helyén ült, a középső padsor első sorában. Mellette Andrea
helye üres volt.
– Hol késhet? – gondolta Évi nyugtalanul. – Andrea sohasem késik.
Hacsak nem kérte el az apukája az első napra, mert mondjuk, társasutazáson voltak valahol. Vagy esetleg csak tíz órára jön, az évnyitó ünnepélyre?
Ajándékait mindenesetre gyorsan betette Andrea padjába: a szép,
piros almát és egy nagy fémdobozt, tele színes golyóstollal.
Az ajtónyitásra hátranézett..., de most sem Andrea lépett be, hanem egy piros masnis, szemüveges vadidegen gyerek.
A jövevény megállt a padsorok előtt, és barátságosan köszönt:
– Szervusztok! Szabó Zsuzsi vagyok, ide fogok járni a negyedik a-ba.
– Nem hiszem – hallatszott Hajagos Ádi mély hangja, és néhányan
máris kuncogni kezdtek.
– Éspedig miért nem? – kérdezte az új kislány, és cseppet se látszott
megijedve.
– Mert ez a mi osztályunk. Ez egy normális osztály. Ez nem állatóvoda. Szemüvegesek a b-ben vannak, ott direkt szeretik őket.
Nálunk ilyennek nincs helye. Szemüveges kígyók a terráriumban,
állatkert, főbejárat, nyitva kilenctől hatig.
– Jó humorod van – ismerte el Szabó Zsuzsi.
– Nem szoktam viccelni.
– Legfeljebb veled nem leszek beszélő viszonyban – mondta az új
kislány.
28
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– Senkivel sem fogsz beszélni, senki sem fog válaszolni neked –
mondta fenyegetően Ádi.
– Ezt ugyan honnan tudod?
– Mert megtiltom nekik.
– Te?
– Én.
– Hát ki vagy te? – csodálkozott a szemüveges kislány.
– Majd megtudod – felelte Ádi, és odament az új kislányhoz, és
meghúzta az orrát.
– Mondd, mi bajod van velem! – kérdezte Szabó Zsuzsi, inkább
meglepetten, mint mérgesen.
– Például az, hogy te bizonyosan jeles tanuló vagy.
– Tiszta ötös, ha nem haragszol.
– Ó, nem, nem haragszom – mondta Ádi, és zsebre dugta a kezét.
– Csak megéreztem. Szagról megismerem az ilyet. Stréber, magolós, tanító nénik, tanító bácsik kedvence. Neked ilyen az egész
családod?
A negyedik „a” remekül szórakozott. De az új kislány elpirult.
– Hagyd békén a családomat, jó!
Ádi még szemtelenebb lett.
– Nem is kell a kedves családodról mesélned. Biztosan szemüveget
29
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hord mindenki, a papád, a mamád, tizenkilenc kisöcséd. És valamennyien szemüvegben is alusztok.
– Persze, ugyanúgy, ahogy a te családod cipőben – vágta rá Zsuzsi, és
az osztály ezen is nevetni kezdett. Ádi dühösen nézett a nevetőkre,
mire azok ijedten lapultak. Ádi megfogta az új kislány karját.
– No, ide figyelj! Fogadjunk, hogy nem fogod nálunk karácsonyig
kibírni!
– Fogadjunk! – felelte az új kislány.
– Ha kibírod, tied a békaember-felszerelésem.
– Nagyszerű – felelte erre Szabó Zsuzsi –, úgyis réges-régen vágytam egy békaember-felszerelésre.
Beszéljük meg!
• Hogyan érezhette magát Zsuzsi, amikor megérkezett?
• Miért nem örült Ádi az új osztálytársnak?
• Miért csúfolták?
• Mi a véleményetek Ádi viselkedéséről?
• Bizonyítsátok be a szöveg alapján, hogy Zsuzsi bátor, éles eszű!
• Mit gondoltok, mi történt ezután? Folytassátok a történetet!
Ha szeretnétek tudni, mi lett a vége, olvassátok
el Fehér Klára humoros regényét!
Mondd el!
• Voltál már hasonló helyzetben? Mit éreztél?
• Mit teszel, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalod?
• Emlékszel, ti hogyan fogadtátok egymást az első iskolai napon?
Játsszátok el!
Az számít, mi vagy, s nem az, mit gondolnak rólad.
(Taitosz)
30
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T I TOK
Olvassátok el a történetet!

Barátnők

Nóri és Lilla elsős koruk óta jó barátnők. Az iskolai szünetekben
és szabad idejükben is sokat vannak együtt. Fejüket összedugják,
súgnak-búgnak mindenféléről. A divatról, a filmekről, az osztálytársakról, a barátokról, a szerelemről... És mindazokról a kis titkokról, amiket nem osztanának meg senki mással. Egy-egy családi
vita, vagy a testvérekkel kialakult veszekedés után
jó megbeszélni, ami a szívüket nyomja. Természetesen azt is, kinek melyik fiú tetszik. Nóri
elmondta a titkát barátnőjének, hogy neki
Máté, az új fiú tetszik, aki szeptemberben érkezett az osztályba. Amikor a fiú
néhány nappal később az egyik szünetben odalépett hozzá, nagyon örült,
hogy végre beszélgetnek egy kicsit. De
ami ezután történt, arra igazán nem
számított.
– Azt hallottam, hogy tetszem neked –
mondta mindenki előtt nagyképűen Máté.
Nórit elöntötte a szégyen, kérdőn nézett
barátnőjére. Lilla ijedten szája elé kapta a kezét...
31
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Beszéljük meg!
• Miről beszélgetnek egymással a barátnők? Milyen titkokat
osztanak meg?
• Mi történt az egyik szünetben?
• Hogyan fejeznétek be a történetet? Játsszátok el többféleképpen!
Mondd el!
• Mi a véleményed a történet szereplőinek viselkedéséről?
Ki és miben hibázott?
• Minek neveznéd Lilla cselekedetét?
• Kivel szoktad megosztani a titkaidat?
• Történt már hasonló veled? Mit éreztél akkor?
Ha titkot mondasz el magadról, az olyan, mintha magadból adnál egy darabot. Ajándék, de becsesebb mindennél, amit pénzen vásárolhatsz.
(Terry Brooks)
32
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Játék
Játszani fogunk!
Add tovább!
A játék célja annak megtapasztalása, hogyan változnak az üzenetek,
amikor több szájon mennek keresztül.
A következő eszközökre lesz szükség: rövid ismeretterjesztő szövegek, például állatokról, tárgyakról, népszokásokról vagy történelmi eseményekről.
A játék négy önként jelentkező kiválasztásával kezdődik, a többiek
a megfigyelők. A kiválasztottakból ketten kimennek a teremből, a
két bent maradó közül az egyik tanuló lassan és jól érthetően felolvassa az üzenet szövegét a papírról.

Behívják a harmadik tanulót, akinek a második gyerek emlékezetből
elmondja a hallottakat.
A játék addig folytatódik, amíg az utolsónak maradó tanuló is elmondja a szöveget. A megfigyelők beszámolnak tapasztalataikról:
mikor, hogyan torzultak az információk.
33
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Az osztály
és
az iskola

ISKOLA
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I S KOLA
Témafeldolgozás
PETŐFI SÁNDOR

Csoportmunkában dolgozzátok ki az alábbi témákat a kérdések alapján. Írjátok le, ha elkészültetek,
beszéljétek meg közösen!
1. Az iskola neve

Általános Iskola

PETŐFI SÁNDOR
Általános Iskola

Mit tudtok az iskolátok nevéről?
Kiről vagy miről kapta?

2. Ismertető

Mutassátok be iskolátokat! Miért szerettek oda
járni?
Írjátok le a véleményeteket, gyűjtsetek meggyőző
állításokat, érveket!

3. Iskolai szabályok

Írjátok fel iskolátok helyiségeit, például tanterem,
folyosó, udvar, és soroljátok fel az ott elvárt
viselkedési szabályokat!

4. Munka

Hogyan szépítitek, óvjátok iskolátokat?
Milyen ötletetek lenne még?
5. Változások

Ha lehetne, min szeretnétek
változtatni iskolátokban?

35
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A Z O SZTÁLY
Olvassátok el a történetet!
Janikovszky Éva

Sikerélmény
(részlet)

Az úgy volt, hogy Jutka szólt a nagyszünetben, hogy délután náluk
matekozunk, mert holnap felmérő lesz. Matekból ugyanis a Jutka
segít az Áginak, én meg a Zsombónak, és Ibi néni szerint, ha az Ági
meg a Zsombó év végére javít matekból, az nekünk is
nagy sikerélmény lesz. Róluk nem is szólva.
Csakhogy addigra én már megbeszéltem az
Ancsurral, hogy majd ha fagy, ami azt
jelenti, hogy délután fél négykor találkozunk az iskolaudvar hátsó kapujánál. Mert amióta megnyílt a pályánk,
ott szoktunk találkozni, és az Ancsur
tényleg tanít engem korcsolyázni.
Ez ugyan egyelőre csak nekem sikerélmény, ... de ha megtanulok, akkor
biztosan az Ancsurnak is az lesz. Ezért
én fél négykor nem a Jutkához, hanem
a hátsó kapuhoz mentem, csak az volt a
baj, hogy egyáltalán nem fagyott, hanem
esett az eső...
Elszaladtam hát az Ancsurékhoz, hátha otthon találom, de csak a mamáját találtam, aki mondta, hogy szegénykének
ilyen időben be kellett mennie az iskolába, mert megint van valami.
Gondoltam, ez a valami csak én lehetek, hát rohantam vissza.
Boros bácsi azzal fogadott, hogy keresett ám a kislány, alighogy elmentél, hát mondtam is neki, hogy bőrig áztál, annyit vártad, mért
36
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ISKOLA

nem jött hamarább? És ő mit mondott?
kérdeztem erre Boros bácsit, hogy
ő a pinceklubban várt rád, mert nem
gondolta, hogy ilyen hülye vagy, és itt
állsz az esőben. És most hova ment? kérdeztem Boros bácsit, ha már úgyis mindent tud. De sajnos éppen ezt nem tudta.
Így hát hazamentem, és kiakasztottam mindent száradni, és vártam, hogy feljön az Ancsur.
Fél hétkor jött is Zsombó, hogy képzeljem el, minden példát megcsináltak a Jutkánál, és később ott volt az Ancsur is,
és aztán magnóztak és táncoltak.
Beszéljük meg!
• Hogyan segítették egymást a történetben az osztálytársak?
• Mi okozott sikerélményt a gyerekeknek?
• Mit gondoltok, összetartó csapat ez az osztály? Miből derül ez ki?
• Szerintetek milyen a jó közösség?
• Mit tartotok fontosnak egy jó közösségben? Gyűjtsétek össze
a jellemzőit!
Mondd el!
•
•
•
•
•
•

A te osztályodban milyen az osztályközösség?
Jól érzed magad az osztályodban? Miért?
Szoktál segíteni valakinek az osztályban? Miben?
Neked ki segít?
Milyen iskolai sikerélményed volt már?
Miért fontos a közösségben figyelnünk egymásra?

Segítsetek egymásnak!
A közösség összetartozásáért mindenkinek tennie kell!
11
37
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Játék
Játszani fogunk!
Varázsmikrofon
A játék lehetőséget ad arra, hogy az osztályban felmerülő problémákkal kapcsolatban elmondjátok a véleményeteket, és megpróbáljatok azokra megoldást találni: például osztályzatokkal,
viselkedéssel, iskolai feladatok elmulasztásával kapcsolatban.
Kelléke egy mikrofon, vagy bármilyen, mikrofont helyettesítő tárgy.
A játék lényege, hogy annak a tanulónak van joga beszélni, akinek a
mikrofon a kezében van.

Üljetek körbe! Beszéljétek meg, hogy ki ki után következik, vagy
a másik lehetőség, hogy a beszélő döntheti el, kinek adja a mikrofont, vagyis utána ki kap szót.
A probléma felvetése után kezdődhet a játék.
38
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V I DÁ M I LLE MTAN
A Z I S KO L A I VIS E LKE DÉS RŐ L
Olvassátok el a történetet!
Krista Bendová

Babszem Jankó tanácsai
(részlet)

Hogyan hallgassuk tanítónkat?
Tisztára mosott füllel. Mosatlan füllel mindent fordítva hallhatnánk,
s így aztán mindent fordítva tudnánk, és életünk végéig azt hihetnénk, hogy Ausztrália egy ritka növény, a televízió pedig egy veszedelmes betegség.
Mit felejthetünk otthon?
Egyet és mást sose felejthetünk otthon.
A legborzasztóbb, ha a tízórainkat
felejtjük otthon, mert akkor a tanítás
végéig éheznünk kell, és elmaradunk
a növekedésben, fejlődésben, és korogni fog a gyomrunk, ezzel pedig
a többieket is megzavarjuk a tudomány elsajátításában. De a füzeteket se felejtsük otthon, és természetesen a tankönyveket és a tollat se.
Viszont nyugodtan otthon felejthetjük
eleven zsiráfunkat és kitömött óriáskígyónkat. Mert az eﬀélét még soha semmiféle tanító soha semmiféle tanulótól nem
kérte számon.
39
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Hogyan írjunk a füzetbe?
Iparkodjunk, hogy mindig a kezünkkel írjunk a füzetbe. A tollat
sose szorítsuk a fogunk közé, mert könnyen lenyelhetnénk, ez pedig vakbélgyulladást okozhatna. Arra is vigyázzunk, hogy mindig
szépen írjunk, különben írásunkat bárki könnyen összetévesztené
a macskakaparással, és azt hinné, hogy Csizmás Kandúr iskolájába
járunk.
Hogyan olvassunk az olvasókönyvből?
Lehetőleg azt olvassuk, amit a könyvbe írtak. A kisebb tanulók
számára ugyan még engedélyeznek néhány apróbb olvasási hibát.
Például: ha sas helyett azt olvassuk, hogy vas, még nem dől össze a
világ. De ha történetesen a sas helyett azt olvassuk, hogy szamár,
még a szomszédék kutyája is csacsinak néz majd bennünket.

sas

40
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Beszéljük meg!
• Milyen tanácsokat kaptatok Jankótól?
• Hogyan alakítanátok át Jankó vicces tanácsait?
• Milyen iskolai viselkedéssel kapcsolatos illemszabályokat ismertek?
Idézzetek fel néhányat!
• Szerintetek miért van szükség illemszabályokra? Miért kell megtanulni őket?
• A szöveg mely része tetszett nektek a legjobban? Miért?
Mondd el!
• Volt már olyan eset, hogy illetlenül viselkedtél? Mikor és hol?
• Milyen lenne egy szabályok nélküli világ?
• Szerinted az embereket a büntetés vagy a jó példa veszi rá a szabályok betartására?
• Van-e szerepe a lelkiismeretnek a szabályok betartásában?
Vitassátok meg!

Játék
Játszani fogunk!
A jövő iskolája
Üljetek körbe! Csukjátok be a szemeteket és gondoljátok át, milyennek képzelitek el a jövő iskoláját! Milyen lesz például az épület, az
osztályterem, a tanszerek, az iskolaudvar? Ezután mondjon mindenki ezekről egy-egy állítást. – Szerintem a jövő iskolájában...
Rajzoljátok le azokat az ötleteket, amelyek a legérdekesebbek számotokra!
Játsszatok el egy jövőbeli tanórát vagy szabadidős tevékenységet!
41
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D ÖN T É S E K É S VÁLAS ZTÁS O K
Olvassátok el a történetet!
D. Major Klára

Te mit csinálnál?
Te mit csinálnál,
− amikor a barátod lábán óriási gipszpólya éktelenkedik, de te az
ebéd utáni szünetben fogócskát szeretnél játszani az udvaron,
− amikor csak egy pohár kakaóra volna pénzed, de a barátod, aki
ugyanúgy szereti a kakaót, nem tudna venni, a kettőtök pénzén
viszont két pohár tejet is kaphattok,
− amikor azért nem mehetnél el a régóta várt színházi előadásra,
mert a megbetegedett rokonhoz kell elmenni segíteni,
− amikor úgy érzed, hogy ok nélkül, vagyis igazságtalanul szidtak
meg valamiért,
− amikor igazságosan kaptad a szidást, de úgy érzed, többet, mint
amit megérdemeltél volna,
− amikor...
Te is tudnád sorolni a példákat, és mindenki tudna sorolni hozzá
még újabbakat, mert nap mint nap adódnak olyan helyzetek,
amelyekben döntenünk kell.

42
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Hogyan döntenél? Ne siess a válasszal!
Mert nem biztos, hogy szívesen mondanál le a fogócskáról, és
könnyen beletörődnél abba, hogy nem mehetsz el a színházba. A
színházzal kapcsolatban választási lehetőséged persze nem is volna,
a döntés itt csak arra vonatkozhat, hogy igyekszel-e megérteni
a döntés okát, vagy nem akarod megérteni. A kakaóról biztosan
könnyű szívvel lemondanál, az igazságtalan bántást nehéz volna
elviselni, hiszen nem olyan könnyű elviselni az igazságot sem.
De minden esetben döntened kéne: mit csinálj, hogyan viselkedj!
Hiszen mindenki viselkedik valahogy. Még az is, aki azt hiszi, hogy ő
nem. S hogy mi a jó és mi a rossz: ezt kell tudni nap mint nap
eldönteni. A döntés legtöbbször egyszerű és könnyű; néha nehéz,
nem is mindig sikerül jól dönteni. De mindig meg lehet próbálni.
Beszéljük meg!
• Milyen válaszokat adnátok a szövegben előforduló esetekben?
• Soroljatok ti is hasonló példákat!
• Miért nem jó beleszólni egymás döntéseibe?
• Tudhatjuk-e, hogy kinek mi lenne a jó döntés?
Mondd el!
• Volt már olyan alkalom, amikor döntened kellett számodra jó és
kevésbé jó dolog között?
• Könnyen hozol döntéseket?
• Alaposan megfontolod, mielőtt döntést hozol?
• Megbántad már valamelyik döntésedet?
Azért, ami két ember között történik, mindketten
felelősek. A jóért is, a rosszért is.
(Feldmár András)
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Kulturális –
nemzeti
közösség
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A NYA NYE LVÜN K
Olvassátok el a szöveget!
Lőrincze Lajos

A forrásoknál

Mama
Mom

Miért „anyanyelv” az anyanyelv? A válasz erre a kérdésre a legtöbbször ez: mert az anyánktól tanultuk. S miért beszélünk „édes”
anyanyelvünkről? Mert kedves, édes, értékes, drága, szeretett kincsünk nekünk a mi szép magyar nyelvünk. Ezeknek a véleményeknek az igazságát aligha lehetne cáfolni. Mert hiszen valóban
kinek nem drága, kinek nem édes a mi anyanyelvünk? Az a nyelv,
amelyen először szólaltunk meg, amelynek segítségével a kis- és a
nagyvilág titkait megismertük, amely súlyos, komoly gondolataink
pontos kifejezője, érzelmeink érzékeny tolmácsa; amelyet évezredek munkája alakított, s elődeink hűsége védett, őrzött a viharos
századokban. Igaz tehát, mélységesen igaz és találó az édes jelző,
(…) anyánk nyelve édes anyanyelvünk is.

Mother
Mummy
Mamma
Február 21-e
a Nemzetközi
Anyanyelv Napja
45
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November 13-a
a Magyar Nyelv Napja
Földünk nyelveinek
sokszínűségét éppen
úgy a kihalás veszélye fenyegeti, mint a
növény- és állatvilág
képviselőit. Ezért az
UNESCO 1999-ben
hirdette meg az Anyanyelv Világnapját azzal
a céllal, hogy elősegítse a nyelvi és a kulturális sokszínűséget. Ma
már az egész világon megünneplik a Nemzetközi Anyanyelv Napját. 2011 óta ezen a napon ünnepeljük a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti hovatartozásunk alapját jelentő magyar nyelvet.

A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom
46
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Beszéljük meg!
• Miért kell vigyáznunk anyanyelvünkre?
• Hogyan és mit tehetünk megőrzéséért?
• Mit ünnepelünk a Nemzetközi Anyanyelvi Napon? Miért van erre
szükség?
• Meg szoktátok-e ünnepelni iskolátokban a Magyar Nyelv Napját?
• Készítsetek a magyar nyelvhez kapcsolódó „Interaktív falat”!
Például:
– plakátokat a nyelvművelés és a nyelvtudomány jeles alakjairól
(akár egy plakátkészítő verseny keretében),
– nyelvi rejtvényeket,
– gyűjteményt a különleges
szavakból és kifejezésekből,
– közös verset vagy mesét,
amihez bárki hozzátehet egy
sort vagy egy mondatot,
– szóláncot,
– írjatok minél több, a „nyelv”vel kapcsolatos szólást, közmondást!
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Integer
nec odio. Praesent
libero. Sed cursus
ante dapibus diam.
Sed nisi. Nulla quis
sem at nibh elementum imperdiet. Duis
sagittis ipsum. Praesent
mauris. Fusce nec tellus sed augue semper
porta. Mauris massa.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
Praesent libero. Sed cursus
ante dapibus diam. Sed
nisi. Nulla quis sem at nibh
elementum imperdiet. Duis
sagittis ipsum. Praesent
mauris. Fusce nec tellus sed
augue semper porta. Mauris
massa. Vestibulum lacinia
arcu eget nulla. Class aptent
taciti sociosqu ad litora

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer nec odio. Praesent
libero. Sed cursus ante
dapibus diam. Sed nisi. Nulla
quis sem at nibh elementum
imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce
nec tellus sed augue semper
porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla.
Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia

Mondd el!
• Mit jelent számodra a magyar nyelv?
• Nézz utána, hányan beszélnek magyarul a Földön!
• Melyek a legelterjedtebb nyelvek a világon?
• Mutass olyan egyezményes jeleket, amelyeket más nyelven
beszélők is megértenek!

A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani
akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell.
(Lénárd Sándor)
47
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N É P E K E GY M ÁS ME LLE TT
Olvassátok el a szöveget!
Varga Domokos

A Nap nem ismer határokat
Sokféle nép él a világon. Csak a Duna mentén is hányféle nyelven
beszélnek! Ki németül, ki szlovákul, ki magyarul, ki szerbül-horvátul, ki románul, ki bolgárul, ki ukránul, ki tatárul, s akkor talán még
el sem soroltuk mindet.
Maga Magyarország nem kevesebb mint hét országgal határos. (…)
Magyarok mindegyikben élnek, hol többen, hol kevesebben. Hol
egymás körében, hol keveredetten, hol szétszóródottan. Ahogy
Magyarországon sem mindenkinek magyar az anyanyelve – bár
a határokon túl jóval több magyar él, mint ahány más nyelvű ideát.
De a nyelvük nem kell hogy elválassza az embereket. A határok
sem kell hogy elválasszák sem az egyazon nyelven beszélőket,
sem a más nyelvűeket. Csak jutnánk már egyszer el odáig, hogy
ne számítsunk idegennek egymás országában, hanem testvérnek,
barátnak, szabad embernek, szabad polgárnak! Hiszen a fejünk felett
ragyogó Nap nem ismer határokat.
Nevezzük akárhogy – ki-ki a maga nyelvén –, egyformán süt mindnyájunkra. Nem válogat: egyformán cirógat, melenget, egyformán
érleli gyümölcseinket, sarjasztja vetéseinket.
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Beszéljük meg!
• Milyen népek élnek a Duna mentén?
• Mely országok határosak Magyarországgal?
• Soroljátok fel, hányféle nyelven beszélnek!
• Szerintetek milyen dolgok kötik össze a népcsoportokat?
Mondd el!
• Szerinted mi segít abban, hogy többféle nép jól tudjon egymás
mellett élni?
• Mit jelent számodra az emberek elfogadása?
• Válassz ki egy népcsoportot, és gyűjts róla minél több adatot!
Kérj segítséget a könyvtárban!

Ismernünk kell saját népünk történelmét, szokásait,
mert csak így válhatunk nyitottá más népek hagyományai és értékei iránt.
49
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A C I G Á NYS ÁG KULTÚRÁJA
Olvassátok el a verset!
Leksa Manush

Cigány bölcsődal

(Szegő László fordítása)
Csicsijja, bubája...
Kihunyt a tűz lángja.
A cigány mind alszik,
Az út is elalszik.
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny csikócskám.
Csicsijja...
Kisfiam szép álma:
Mint a nap sugára –
Csicsijja...
Csicsijja, bubája...
Alszik a madárka.
Lefekszik a farkas,
Te is most már alhass –
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny kutyácskám.
Csicsijja...
Fejed alatt párna,
Kél a hold világa –
Csicsijja...

Csicsijja, bubája...
Jó a cigány sátra,
Benne a szél nem fúj.
Az is hálni indul –
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny halacskám.
Csicsijja...
Amint a nap felkel,
Indulunk majd reggel
Útnak a sereggel –
Csicsijja...
Te is jössz majd vélünk:
Megyünk, mendegélünk –
Csicsijja...
Utadat szerencse
Áldja, kísérgesse,
Csicsijja...
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Ráczné
Kalányos Gyöngyi:
Cigánytábor, 1989

Beszéljük meg!
• Miért mondanak az anyukák altatót a gyermeküknek?
• Mely szavak fejezik ki az altatást, ringatást?
• Szerintetek miért nem jellemző a vándorló életmód ma már a
magyarországi cigányságra?
Mondd el!
• Milyen a vers hangulata? Miért?
• Milyen színeket használnál, ha képet festenél róla?
• Milyen érzések jutnak eszedbe a vers olvasása közben?
• Hogyan lehet kimutatni a szeretetünket?
• Keresd meg az interneten a verset eredeti szövegével is
(Romano solyari)!
• Milyen nyelvű a szöveg? Romani vagy beás?
51
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J E L E S N APOK
Párokban válasszatok egy-egy jeles napot, és mondjátok el, mit tudtok róla!
Az új kenyér ünnepe
Szüreti mulatságok

Péter-Pál-nap,
az aratás kezdete

Halottak napja
Szent Iván-nap

Márton-napi
népszokások

Májusfaállítás

Advent

Anyák napja

Miklós napja,
Mikulás

Pünkösd

Luca napja

Húsvét

Betlehemezés
Gergely-nap,
Gergelyjárás
Farsang
Balázs napja

Vízkereszt

Jézus születésének
ünnepe
Karácsony ünnepe
Szilveszter napja,
az új év kezdete
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Beszéljük meg!
• Milyen népszokások vannak a mai Magyarországon?
• Melyiket ismeritek ezek közül? Miért fontos a megőrzésük?
• Mi jellemezte régen az ünnepnapokat?
• Van-e településeteken vagy a környékén olyan ismétlődő szokás,
rendezvény, amire az egész ország figyel? (Például a debreceni virágkarnevál, a mohácsi busójárás.)
Mondd el!
• Nézz utána, és írd le a jeles napok időpontjait!
• Keress és tanulj meg valamelyik népszokáshoz kapcsolódó
köszöntőt vagy népdalt!
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Ü NN E P E K A C S ALÁD BAN
Olvassátok el a gyerekek állításait, és mondjátok el
a véleményeteket róluk!
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Beszéljük meg!
• Soroljátok fel a családi ünnepeket!
• Szerintetek milyen ünnepeket tart meg a magyar családok
többsége? Lehetnek családonkénti eltérések?
• Rajzoljátok le a saját „családfátokat”!
Mondd el!
• Milyen ünnepi szokások alakultak ki nálatok? Meséld el, hogyan
zajlik egy ünnep!
• Te hogyan készülsz egy-egy ünnepre?
• Hogyan köszöntöd családtagjaidat?
• Számodra melyik családi ünnep a legkedvesebb?

Hétköznapjainkat számtalan ünnep teszi szebbé.
Ne feledkezz meg családtagjaid, barátaid felköszöntéséről!
55
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E GY K I S ILLE MTAN
Olvassátok el Füzesi Zsuzsa Beszélgetőkönyv című
műve nyomán írt szöveget!

Meghívás szülinapi bulira
Hogyan kell viselkedned, ha te vagy a vendéglátó?

Először is időben küldd el a meghívókat, hogy legyen idejük felkészülni vendégeidnek. Szépen felöltözve várd és köszöntsd őket!
Ha a vendégeid közül nem mindenki ismeri a másikat, mutasd be
őket egymásnak!
A meghívottakat illik megkínálni előbb hellyel, majd finom falatokkal. Az asztalnál te szedj az ételből utoljára! Figyelj arra, hogy
mindenkinek jusson! Kedvesen kínáld a vendégeidet! Vigyázz, ne
töltsd színültig a poharakat, mert könnyen kilötyöghet az innivaló!
Ilyenkor ajándékot is kapsz, óvatosan csomagold ki! Ha nem tetszik,
vagy már van neked ilyen, azt nem illik elárulni! Nem bánthatod
meg azt, aki neked örömet akart szerezni! Az ajándékot köszönd
meg, a vendégség végén pedig azt is, hogy eljöttek hozzád!
56
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Ha te mész vendégségbe:

Ilyenkor szintén öltözz ünneplőbe! Illik ajándékot is vinni. Ajándékozni olyasmit szokás, aminek biztosan örül az, aki kapja. Nem az
ajándék nagysága, értéke a fontos, hanem a szeretet, amivel átadod. Fejezd ezt ki néhány kedves szóval is!
Lehet virággal köszönteni vendéglátóinkat. Páratlan számú szálat
illik vinni: egyet, hármat, ötöt stb. Ez csak a nagyobb virágokra
vonatkozik, mint a rózsa, szegfű, kardvirág. A mezei virágokból
összeállított csokorban nem kell számolni a szálakat.
Végül: nem illik sokáig maradni! Időben köszönj el vendéglátóidtól,
és köszönd meg a vendéglátást!
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Beszéljük meg!
• Mit kell tenni, ha ti vagytok a vendéglátók?
• Hogyan illik viselkedni vendégségben?
Mondd el!
• Tartottál már szülinapi bulit?
• Kiket hívtál meg? Meséld el, hogyan zajlott!
• Te voltál már születésnapi összejövetelen?
• Hogy érezted magad?

Tartsd nagy becsben a saját kézzel készített ajándékokat!
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NE M Z E TI ÜN N E P
Olvasd el az ismeretterjesztő szöveget!

Augusztus 20.
Az államalapítás ünnepe

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnep. Ekkor ünnepeljük
államalapító első királyunkat, Szent Istvánt. Ez a nap a keresztény
magyar állam több mint ezeréves fennállásának emléknapja.
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Szép magyar néped
Krisztushoz vitted,
Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király.

Szent hitben tartsd meg,
Jézusnál áldj meg!
Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király.

Augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is. Ilyenkor mindenütt az
új búzából sütnek friss kenyeret.
Beszéljük meg!
• Mit ünnepelünk augusztus 20-án?
• Miért ünnepeljük Szent Istvánt ezen a napon?
• Mit tudtok István királyról? Gyűjtsétek össze érdemeit!
• Énekeljétek el a dalt!
Mondd el!
• Melyek az állami ünnepeink?
• Számodra melyik a legkedvesebb?
• Hogyan tudod kifejezni tiszteletedet a nemzeti ünnepeinken?
60

NT_11444_ETIKA_beliv_2019.indd 60

2019. 05. 06. 10:42

NE M Z E T I JE LKÉP ÜN K
Olvassátok el a legendát!

A Szent István-legenda és Szalay László nyomán

A magyar korona
Nagyon bölcsen, igen jól tudta István király, hogy népét a pusztulástól csak úgy őrizheti meg, ha a nyugati szokásokat és a keresztény
vallást az országban meggyökerezteti. Ezért nagy buzgalommal
folytatta atyja, Géza fejedelem munkáját, és mint jó pásztor, erős
kézzel térítette népét a helyes útra. Amikor a nyugati országok
papjai és szerzetesei meghallották, hogy István király az egész népet megtéríti, nagyon megörültek. (…) a magyar nép keresztény
hitre tért. Örömmel látta ezt István király, és azt gondolta, hogy
munkájára a pápa úr áldását kéri. Hívatta ez okáért Asztrik apátot,
és azt mondta neki:
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NT_11444_ETIKA_beliv_2019.indd 61

2019. 05. 06. 10:42

– Atyám, itt az ideje, hogy munkánkra a pápa úr áldását kérjük.
De nem csak pápai áldás, korona is kell a magyar királyoknak,
hogy éppen úgy megkoronázzák őket, mint a többi keresztény
fejedelmeket. Menj hát Rómába, atyám, és kérj áldást meg koronát
a pápa úrtól.
– Úgy legyen, ahogy kívánod – mondta az apát, s mindjárt elindult
Rómába, hogy a pápa úrtól áldást és koronát kérjen.
De akárhogy sietett, megelőzte az apátot a lengyel fejedelem követe:
az is koronát kért a maga uralkodójának, a lengyel fejedelemnek.
Már el is készült a korona a lengyel fejedelem számára, II. Szilveszter pápa éppen el akarta küldeni, amikor egy éjjel csodálatos álmot
látott. Álmában az úr angyala jelent meg előtte, és így szólt hozzá:
– Holnap egy ismeretlen nép követei érkeznek hozzád, akik fejedelmük számára koronát kérnek. Add nekik a kész koronát, mert
őket illeti.
Másnap a pápa úr előtt megjelent Asztrik apát, és István király
nevében áldást és koronát kért. A pápának eszébe jutottak az
angyal szavai, és meghajolt Isten akarata előtt.
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Azt mondotta Asztrik apátnak:
– Én apostoli vagyok, István fejedelem pedig apostol.
Ezekkel a szavakkal átadta a Szent Koronát az apátnak. Milyen szép
ajándékot küldött a pápa úr az első királynak! A magyar korona
csillog-villog az aranytól, középen a Megváltó képét, körben pedig
az apostolokét mutatja. A Megváltó feje fölött a nap, a hold és
a csillagok képe ragyog, mellette két élőfa áll. A szép fényes koronával az első királyt ünnepélyesen megkoronázták, aztán a koronázási jelvényeket Székesfehérváron ünnepélyesen elzárták. De
azért gyakran elővették, mert a sátoros ünnepeken újra meg újra a
király fejére tették a Szent Koronát.
A magyar korona maga az egész ország, hazánk földjének minden
gazdagsága, és népének egész boldogsága.
Beszéljük meg!
• Hol látható a magyar Szent Korona?
• Miért értékes számunkra?
• Melyek még a koronázási jelvények? Mit tudtok róluk?
• Miért fontos, hogy ismerjük hazánk és népünk múltját?
Mondd el!
• Mit jelent neked a haza?
• Hogyan fejezheted ki a hazaszeretetedet?
• Keress az olvasmányokból, versekből olyan részleteket, amelyek
a legszebben fejezik ki a hazaszeretetet!
• Nézd meg a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket!

A magyar Szent Korona a magyar államiság egyik jelképe.
Légy büszke rá!
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A környezetem
és én

Az épített
és a tárgyi világ
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L A KÓHE LY
Mutassátok be a településeteket! Csoportokban dolgozzatok! Gyűjtsetek adatokat, információkat a lakóhelyetekről
a könyvtárban! Használjátok fel más tantárgyaknál szerzett
tudásotokat és az internetet! Ha elkészültetek, mutassátok
be egymásnak a kutatási munkáitokat!
1. A helyi, néprajzi és történeti anyagot a helytörténeti kutatók

rendszerezik. Ilyen anyagot őrizhet a helytörténeti múzeum vagy
magángyűjtő is. Írjátok le, hol van ilyen gyűjtemény a közeletekben!

2. Az emberek különböző nagyságú településeken élnek, amelye-

ket a népességszám, vagy más néven lélekszám alapján csoportosítanak.
• Mekkora lélekszámú a településetek? Milyen a településformátok?
3. A régi épületek közül a műemlékeket szigorú szabályok védik.

Felújításkor az eredeti formáját nem szabad megváltoztatni.
• Van-e szépen felújított műemlék épület a környéketeken?
• Tudtok-e olyanról, ami felújítást igényelne?

4. Új házak csak kijelölt telken épülhetnek. Fontos, hogy a falu- vagy

városképbe illő legyen az épület!
• Épültek-e lakóhelyeteken új épületek? Tetszik-e nektek? Miért?
5. A népi építészet értékei védettség alatt állnak.

• Milyen népi építészeti érték van legközelebb hozzátok?

6. Az ipari létesítményeket a lakott területtől távolabbra telepítik.

Sajnos, még nem mindenütt van így.
• Hol vannak nálatok üzemek, gyárak? Mit gyártanak ott?

Csak tiszta, gondozott, egészséges környezetben érezzük jól magunkat. Környezetünk védelméért a település
minden lakója sokat tehet, felnőttek és gyerekek egyaránt!
11
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MŰ E M L É K E K , E MLÉKHE LYE K,
E M L É KMŰVE K
Műemlék épület
A fertődi Esterházy-kastély kb.
250 évvel ezelőtt épült. A kastély
méretei lenyűgözőek, a hatalmas
épületben 126 szoba található.
Gyönyörű díszparkjával, híres kovácsoltvas kapujával az ország
egyik legszebb műemlék épülete.
Napjainkban az Esterházy-kastély
kulturális programjaiban meghatározó szerepet játszanak a komolyzenei hangversenyek.

Emlékhely
Híres emberek szülőházát,
sírját kegyelettel őrzi, ápolja
az utókor.
Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön a 18. században épült.
Első szobája a család bútorait
őrzi, nyitott kéményes konyhájában korabeli edények láthatók, az udvari terem a kiskőrösi tartózkodás és a keresztelés emlékeit, dokumentumait
mutatja be.
66
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Emlékmű
A nevezetes történelmi
események színhelyét
emlékművekkel, emléktáblákkal jelölik.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark legismertebb kiállított
műve Feszty Árpád A magyarok bejövetele című körképe. A 120 méter
hosszú, 15 méter magas és 38 méter
átmérőjű kört formázó panorámakép a hajdani honfoglaló magyarokat,
a honfoglalást ábrázolja.
A Csete-jurták egy kiállítás keretében
az erdő és az ember kapcsolatát szemléltetik.
A Nomád parkban a harcos, vándorló,
legeltető életmódot folytató őseink
mindennapjainak lehetünk szemtanúi.
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Beszéljük meg!
• Jártatok már valahol közülük?
• Miben különbözik egymástól a három helyszín?
• Milyen események kapcsolódnak ezekhez?
• Nézzétek meg térképen, hol találhatók a helyszínek!
Mondd el!
K ÁV É H Á Z

Kisvendéglő

• Lakóhelyeden vagy környékén melyik típusú épület található?
• Mikor épült? MireCafé
használták régen, és mire napjainkban?
• Kikről neveztek el utcákat, tereket lakóhelyeden? Ismerd meg
a névadókat!
• Keresd fel lakóhelyed emléktábláit, és írd le azok feliratait!

K ÁVÉH Á Z

Kisvendéglő

Café
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TÁ RGY I E ML É KE K A MÚLTBÓ L
Olvassátok el Mikszáth Kálmán Az a fekete folt című
írásának rövid részletét, amely bemutatja, milyen
volt egy régi falusi szoba berendezése!
(...) A szoba csinos volt és tiszta: három tulipános láda a szögletekben, néhány pad, egy szék, meg egy csinos abrosszal megterített
asztal képezték a bútorzatát. Falát a juhászok mennyei közbenjárójának: Szent Vendelnek arcképe és földi közbenjáróik: a szépen
egymás mellé felaggatott kancsók és pálinkás butykosok díszíték,
de a legnagyobb ékessége az egésznek a párolgó tál volt az asztalon, melyből finom paprikáspörkölt mosolygott eléjök.
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Beszéljük meg!
• Milyen bútorok voltak a szobában?
• Mik díszítették a falakat?
• Rajzoljátok le, ti milyennek képzelitek el a szoba alaprajzát!
• Hol láthattok ma is ilyen régi szobabelsőt?
• Miért őrzik múzeumokban a régi bútorokat, tárgyakat,
munkaeszközöket?
Mondd el!
• Neked tetszenek ezek a régi berendezési tárgyak? Miért?
• Nézz körül otthon vagy ismerősöknél, hátha rábukkansz egy
szép, régi dísztárgyra! Érdeklődj, honnan származik!
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A RÉ GI VILÁG
É S N A P J A I N K TÁRGYAI
Páronként válasszatok egy-egy képet, majd oldjátok
meg a feladatokat!
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Írjatok a képhez egy rövid leírást az alábbi kérdések segítségével,
majd hallgassátok meg egymást! Kié tetszett és miért?
– Melyik korszakból való?
– Kik és mire használták?
– Miből és hogyan készült?
– Hogyan jutottak hozzá?

Beszéljük meg!
• Hogyan fejlődtek ezek a tárgyak napjainkig, például alapanyag,
forma stb.?
• Hogyan hatottak az emberek életére?
• Szerintetek miért változnak a tárgyaink?
• Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt
tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk? Milyen ötleteitek vannak erre?
Mondd el!
• Milyen eszközök, tárgyak nélkülözhetetlenek egy ma élő ember
életében? Miért?
• Gondolkodtál már azon, hogy honnan jönnek, és kidobás után
hova kerülnek a tárgyak?
• Keress a könyvtárban képeket, rajzokat régi és mai tárgyakról!

Minden ember a tulajdonában lévő és a közös tárgyakért egyaránt felelősséggel tartozik!
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Játék
Játszani fogunk!
Régi tárgyak
Üljetek körbe! Az asztalra kitett tárgyak megtekintésével kezdjük
el a játékot. Megnézünk például egy nyakláncot, rozsdás szöget,
kulcsot, gyűrűt, gyertyatartót, kendőt, legyezőt. Ezekből indítjuk el
a történetmesélést: kié lehetett, mikor használta, meddig, miért...
A tárgyakhoz feltételeket kapcsolhatunk, például a kulcs Mátyás
királyé volt... Az így kerekített és elképzelt történetet a közös elmesélés után játsszátok el!

Tárgyimitálás
Üljetek körbe! A kör közepére kiteszünk egy
egyszerű tárgyat (például bot). Akinek ötlete
van, felveszi azt, s „imitál”, vagyis eljátszik vele
egy másik tárgyat. Így lehet például a középre
kitett botból hegedű, fogkefe, ceruza, de akár
tengeralattjáró is.
Aki kitalálja, az bemutathat egy újabb változatot. Miután kifogytatok az ötletekből, egy új
tárggyal folytathatjátok a játékot.
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A V I L ÁGÖ RÖ KS ÉG
M AGYA R HE LYS ZÍN E I
Olvassátok el az ismeretterjesztő szövegeket!
Aggteleki cseppkőbarlang

Fertő tó

Budai várnegyed
Andrássy út

Hollókő
Tokaj-Hegyalja

Hortobágy,
Tisza-tó

Pannonhalma

Ókeresztény sírkamrák, Pécs
Hollókő – a hagyományőrző
palóc falu
A Nógrád megyében található
palóc falu 1987 óta a világörökség
része. A legfontosabb feltételnek, az
egyedi és egyetemes jelentőségnek
azzal tesz eleget, hogy a 17–18.
században kialakított falu a hagyományos építészet és a falusi élet olyan
páratlan példája, amelyet sikerült
eredeti állapotában megőrizni.
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Hollókő olyan ma is élő közösség, amely egy hagyományos falu
helyben történő megőrzésének kivételes és különleges példája.
A faluban ma is ápolják a palóc hagyományt, és nagy ünnepeken,
főképpen húsvétkor, felöltik hímzett népviseletüket.
Pannonhalmi Bencés Főapátság
A főapátságot 1996-ban emelték világörökségi rangra. Az UNESCO
indoklásában azt hangsúlyozta, hogy Pannonhalma a korai keresztény intézmények egyik olyan ritka példája, amely még a mai napig
is működik.
Miért világörökség? A szerzetesek e helyen ezer éve tartják fenn
intézményüket. A monostor jellegzetes elhelyezkedésében összefonódik a természet és az épített környezet. A vidéken a rómaiak
idejében virágzó szőlő- és borkultúrát a bencés szerzetesek élesztették újjá. A főapátsági levéltárban található a legrégibb magyar
írott nyelvemlék, a tihanyi Bencés Apátság 1055. évi alapító okirata.
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Pécsi ókeresztény sírkamrák
Sopianae (a római kori Pécs) városának római ókeresztény
temetője 2000-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára.
A feltárt leletek építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan szemléltetik a Római Birodalom ókeresztény temetkezési
építészetét és művészetét. Sopianae ókeresztény temetőjében
kisméretű, családi sírkamrák és nagyobb közösségi sírboltok,
temetői építmények is találhatók. Ezeknek egy része festett, belső
terük bibliai jelenetekkel és ókeresztény szimbólumokkal díszített,
ami tovább növeli az emlékegyüttes egyediségét, egyetemes
kulturális értékét.
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Beszéljük meg!
• A térkép alapján soroljátok fel, melyek
a világörökség magyar helyszínei!
• Mit tudtatok meg a leírásokból?
• Egészítsétek ki saját élményekkel, tapasztalatokkal az olvasottakat!
• Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre?
• Mit lehet az emberek közös kincsének tekinteni a mai világban?
• Vitassátok meg, hogyan védhetitek meg a világörökség helyszíneit!
Mondd el!
• Szerinted miért választották ezeket a helyszíneket a világörökség
részének?
• Neked melyik tetszik a legjobban? Miért?
• Gyűjts további információkat a könyvtárban vagy az interneten!
• Válassz egy világörökségi helyszínt! Készülj fel, hogy idegenvezetőként beszélhess róla társaidnak!
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A mindenség
és én

Születés
és elmúlás
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A F Ö L D K E LE TKE ZÉS E
Olvassátok el a legendát!
Finnugor teremtéstörténet

Hogyan lett a Föld?
Valamikor réges-régen, amikor még az egész Földet víz borította,
két búvárkacsa jelent meg a víz fölött. Az egyik nagyobb, a másik
kisebb, földet akartak felhozni a tenger fenekéről.
Először a nagyobbik búvárkacsa merült alá. Lebukott, hosszú ideig
volt a víz alatt, végül a felszínre emelkedett. Semmit sem hozott,
nem érte el a tenger fenekét.
Akkor a kisebbik búvárréce bukott le. Alámerült, sokáig maradt a
víz alatt, de ő sem talált semmit, nem jutott el a fenékig.
Azt mondta akkor a kicsi réce a nagynak: – Bukjunk le együtt!
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Ketten merültek le. Úsztak, úsztak, amíg ki nem fogyott belőlük a
szusz. Akkor vissza kellett térniük. Fölbukkantak, levegőt vettek, és
újból alábuktak. Igen mélyre merültek, de a fenékig mégsem értek
el, nem bírták szusszal.
Megint visszatértek, kiúsztak, lihegtek egy kicsit, és harmadszor is
alámerültek. Sokáig ereszkedtek lefelé, végül mindketten elértek a
fenékig. Felragadtak egy-egy darabka földet, és visszaindultak.
Ezúttal nagyon sokáig voltak a víz alatt. Annyira elszorult a tüdejük,
hogy amikor fölfelé úsztak, a nagyobbiknak a melléből kiszakadt a
lélegzet, és kibuggyant a vére. Ezért piros ma is a búvárréce begye.
A kisebbiknek a nyakhátán fakadt el a vére, ezért piros a nyakháta
minden kis búvárrécének. De csak a kicsiknek.
A földet a vízre tették. Az nőni kezdett. Hamarosan tenyérnyi lett,
aztán akkora, hogy egy ember végig tudott feküdni rajta.
És csak nőttön-nő azóta is.
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Beszéljük meg!
• A finnugor legenda szerint mi borította réges-régen a Földet?
• Mik jelentek meg a víz fölött?
• Mit akartak felhozni a tengerfenékről, és miért?
• Hogyan sikerült a búvárkacsáknak megoldani a helyzetet?
Mondd el!
• Milyen történeteket hallottál még a Föld keletkezéséről?
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S Z Ü L E T É S ÉS E LMÚLÁS
Olvassátok el a történetet!
Jan Godfrey és Estelle Corke

Hová tűnt a cseresznyefa, nagypapa?
(részlet)

Nagypapa születésnapjára minden évben rózsaszín virágba borult
a cseresznyefa, de idén a fa nem volt sehol! Csak egy tömzsi tuskó
árválkodott a helyén.
– Hová tűnt a cseresznyefa, nagypapa? – kérdezte Veronika csodálkozva.
– A fa meghalt, mert már nagyon-nagyon öreg volt. Ki kellett vágni –
felelte nagypapa.
– Te is nagyon öreg vagy – súgta Veronika. – Te is meg fogsz halni?
(...) Légy szíves, nagypapi, ne halj meg! – kérlelte. (...)
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– Egyszer mindenkinek meg kell halnia, aki megszületett – felelte
nagypapa. – Ez bizony szomorú. De a halállal mindig valami új
kezdődik. Mint amikor egy hosszú álomból felébredünk.
(...)
A nagypapa ásni kezdett a vadonatúj ásójával.
– Nézz ide, nagypapi! Egy cseresznyemag! – kiáltotta Veronika.
A cseresznyemag felrepedt, és gyönge kis hajtás kígyózott ki belőle.
– Ez a kis csíra odalenn, a sötét földben indult növekedésnek –
mondta a nagypapa. – Ma még apró magocska,
de évek múlva virágzó cseresznyefa lehet belőle is,
amely csak úgy roskadozik a terméstől.
Akarod, hogy visszaültessük?
Veronika tapsolt örömében.
Nagypapával óvatosan visszaültették
a cseresznyemagot a földbe.

Beszéljük meg!
• Mikor virágzott a cseresznyefa?
• Mi történt a fával?
• Mitől félt Veronika, mi lesz a nagypapával?
• Szerintetek hogyan és miért érhetnek véget a dolgok?
Mondd el!
• Beszélgettél már valakivel a halálról?
• Milyen kérdéseid lennének?
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A fa az emberiség egyik legkifejezőbb szimbóluma.
Például az örökzöldek a hosszú életet és a halhatatlanságot, míg a lombhullató fák az elmúlást és az újjászületést szimbolizálják.
Régen az volt a szokás, ha lány született a családban, egy
almafát, ha ﬁú, akkor egy körtefát ültettek.
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Hallgassátok meg a verset! Beszélgessetek róla!
Kollár Árpád

Mi lesz a hóval
anya, mi lesz a macimmal, hogyha meghalok,
velem jöhet vagy egy másik kislánnyal alszik,
és a biciklim majd nélkülem gurul tovább,
és zöld lesz vagy átfestik, ha már nem kell nekem,
és öreg leszek, mint a tata vagy még gyerek,
és mi lesz a hóval, az is hullik tovább,
és kik hógolyóznak az utcán, ha én nem leszek,
és tényleg nem leszek, vagy leszek valahol,
és hol lesz az a valahol, ahol nem leszek,
és miért halok meg, ha olyan jó játszani veletek.
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A F Ö L D VÉD E LME
Olvassátok el a történetet!
Kuczka Péter

Holnapután és azután...
(részlet)

Most a jövőbe utazunk. Valóságosan és képzeletben. Nézd meg az
órádat, kezdődik a képzeletbeli utazás. Jövőre tizenegy éves leszel,
aztán tizenkettő, aztán tizenhat, tizennyolc, húsz, huszonöt.
Eljön a kétezredik év, és eljönnek az utána következő évek. Felnőtt
leszel, dolgozni fogsz gyárban, irodában,
földeken, orvosi rendelőben, egyetemi
katedrán. Talán már neked is lesznek gyerekeid, talán autóval utazol a munkahelyedre, talán
valami más, ma még ismeretlen közlekedési eszközzel. Otthon rádiód lesz,
telefonod. Televíziód a
falra vetíti a színes képeket, válogathatsz a
filmek között, a könyvtárakból bármilyen könyvet egy gombnyomással a képernyőre hívhatsz. Lakásodban hideg
és meleg víz folyik a
csapból, fűtőtestek árasztják a meleget.
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Talán az ételek is megváltoznak. Más lesz a kenyér, újfajta zöldségek kerülnek az asztalodra, készételeket, mélyhűtött húsokat
és gyümölcsöket, porított leveseket és üdítőket vásárolsz az áruházban.
És mi lesz a világban? Mi lesz az utcán, a városban, a természetben?
Tudod, hogy a Föld nagyon nagy. Tele van tengerekkel, vastag
levegőburok védi, mélyében érc, ásvány, szén és olaj várja a feltárást, talajából fák, bokrok, füvek táplálkoznak.
Tudod, hogy a Föld a Nap körül kering, és az egész naprendszer
iszonyú gyorsasággal száguld a világűrben. Olyan a Föld, akár egy
hatalmas űrhajó, és mi, emberek vagyunk az utasai. Szívjuk levegőjét,
isszuk vizét, felhasználjuk anyagait, érceit, olaját, szenét. Kaszáljuk
mezőit, kivágjuk fáit, bevetjük talaját.

Régebben azt hittük, hogy ennek a hatalmas űrhajónak a készletei
kimeríthetetlenek. Csak be kell nyitnunk a kamrába, és levenni a
polcról azt, amire szükségünk van: energiát – vagyis erőt –, nyersanyagot, vizet, levegőt, élelmiszert.
Azt is hittük, hogy azt csinálhatjuk a talajjal, vízzel, levegővel, amit
akarunk, gondolnunk sem kell rájuk.
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Csakhogy a dolog másképpen áll. A Föld készletei,
a mi készleteink nem végtelenek. A levegővel, vízzel, talajjal sem bánhatunk tetszésünk szerint. A
termőtalaj elhasználódik, a víz és a levegő szenynyeződik, a növények elpusztulnak a gyárak füstjétől, az autók gázaitól, a halak a vizekbe eresztett
mérgektől. És ha a növények és állatok veszélybe
kerülnek, veszélybe kerülünk mi is.
Nem szabad pazarolnunk, okosan kell gazdálkodnunk, védeni kell
kincseinket. Takarékoskodnunk kell a nagy éléskamra készleteivel, vigyáznunk kell minden értékére. Mert nincs olyan éléskamra,
amely ki ne ürülne.
Képzeljük el egy pillanatra a legrosszabbat. Kimerül a termőtalaj,
nem lesz elég ennivalója a Föld-űrhajó utasainak. Kiszáradnak az
erdők, a piszkos, szennyezett vizekben elpusztulnak a halak, rákok,
vízinövények.
A levegő tele lesz füsttel és mérgező gázokkal. Nem lesz madár és
nem lesz virág, nem lesz méhecske és nem lesz mókus.
Ugye, borzasztó lenne?
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Rajtunk múlik, hogy ne így legyen. Mindnyájunkon. Rajtad is. Azt
akarjuk, hogy a jövő szép legyen. A talaj hálás legyen a gondozásért, adjon búzát, rizst, burgonyát, napraforgót, paradicsomot,
babot, százféle gyümölcsöt. Legyenek tiszták a vizek, halak fickándozzanak a patakokban és folyókban, inni lehessen a forrásból,
édes ital csurranjon a vízcsapból. Ne legyen füstös és mérgezett a
levegő, szívhassuk teli tüdővel. Éljenek egészségben az erdők és a
mezők, a vadak, a madarak, a bogarak.
Mert az emberi élet csak akkor lehet szép és egészséges, ha a természet egészséges, akár faluban lakik valaki, akár városban.

Beszéljük meg!
• Miért kapta a történet a Holnapután és azután címet?
• Egyenes vagy átvitt értelemben használta a szerző a címben a
holnapután szót? Miért?
• Milyennek képzelitek el a távoli jövőben dolgozó ember életét?
• Milyen érveket sorakoztat fel az író a környezetvédelem
érdekében?
• Ti mit tesztek azért, hogy megóvjátok a természet pótolhatatlan
kincseit?
Mondd el!
• Mit gondolsz, mi lenne, ha nem lenne elég ivóvíz a Földön?
• Ha elfogyna a gázkészletünk? Ha nem lenne áram?
• Nézz utána, mit jelent a „Föld órája” kifejezés!
• Mikor van, és hány ország csatlakozott ehhez az önkéntes
akcióhoz?
Víz nélkül nincs élet, vigyázzunk rá!
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A V I L ÁG M E GIS ME RÉS E
Olvassátok el a verset!
Szép Ernő

Meglátod
A csillagok fölé
repül már az ember,
s lemegy olyan mélyre,
amily mély a tenger.
És lenn a tengerben
már fotografálhat,
ismerős lesz minden
rejtett növény, állat.
Mindennap az ember
új csodára ébred,
nem lesz semmi titka
majd a mindenségnek.
Távolba láthatunk,
távolba hallhatunk,
hosszú lesz az élet,
tán meg se halhatunk.
A lehetetlent is
szabad lesz remélni;
meglátod, hogy milyen
érdekes lesz élni.
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Beszéljük meg!
• Kik kutatják a világ titkait?
• Mivel foglalkoznak a tudósok, milyen kérdésekre keresik
a válaszokat?
• Létezhet-e olyan dolog a világon, amiről nem nyerhetünk
közvetlen tapasztalatot?
• Ti hol kereshettek választ a kérdéseitekre? Mondjatok példákat!
Mondd el!
• Téged mi érdekel legjobban a világból? Miért?
• Szerinted mennyire ismerheti meg az ember a világot?
• Mit gondolsz, miről tudsz tapasztalatokat szerezni?

Ismereteket csak tapasztalatok segítségével szerezhetünk.
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Fehér Klára

Találmányok
− Sok mindent fogok kitalálni. Kitalálok
egy olyan gépet, amelyik helyettem kezet mos,
egy másikat, amelyik fogat mos,
egy harmadikat, amelyik megrágja az almát,
egy negyediket, amelyik cipeli az iskolatáskámat,
egy ötödiket, amelyik megírja helyettem a leckét,
egy hatodikat, amelyik rendben tartja a polcomat,
egy hetediket, amelyik lepréseli a leveleket a növénygyűjtőmbe,
egy nyolcadikat, amelyik kimossa a zoknimat,
egy kilencediket …
− Jól van, Péter! − szakított félbe Anyuka. − De akkor te egész nap
mit fogsz csinálni?
− Ezt az egyet még nem bírtam kitalálni!
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Beszéljük meg!
• Mit a véleményetek Péter találmányairól?
• Melyik lenne szerintetek megvalósítható?
Mondd el!
• Melyik találmány tetszik a legjobban?
• Neked milyen találmányötleted van?

Játék
Játszani fogunk!
A jövő
Képzeljétek el, játsszátok el, hogyan fogtok élni a jövőben!
• Milyen lesz a lakásotok negyven év múlva?
• Mivel fogtok közlekedni?
• Milyen lesz a gyógyítás?
• Milyen új találmányok lesznek?
• Miként alakulnak életszokásaitok?
Mindenki ezzel kapcsolatban felír egy-egy papírdarabra egy érdekes
szót vagy szókapcsolatot. A lapokat egy zacskóban keverjétek össze!
Behunyt szemmel húzzátok ki, egyiket a másik után. Rövid felkészülést követően, valamilyen kis történetet rögtönözzetek a leírt szavak alapján, amit elmondtok vagy el is játszhattok!
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VA KÁCIÓ
Olvassátok el a verset!
Balogh József

Most június van
Június lett és tanév vége,
Szabadság, barátom, itt a nyár,
a gondokkal, leckékkel félre,
örömünk kapuja tárva már.
Nem kell felelni, izgalom sincs,
és mindennap tovább alhatok,
enyém a tópart, s mekkora kincs,
hogy ismét, megint szabad vagyok!
A bizonyítvány? jó... tűrhető,
majd jövőre... mindent megteszek,
mert a fejem lágya ha benő
− az apuék szerint − bölcs leszek.

Te ébresztőóra, légy nyugodt,
tankönyvek, ti is pihenjetek,
iskolafolyosók szótlanok,
holnaptól várnak vizek, hegyek.
Fürdök majd, fára is mászhatok,
sátorban álmodni jó kaland,
s barátaimmal barangolok,
vagy pecázok, aztán hív a strand.
Most közel három hónapon át
legyen jó idő, ezt akarom,
és úgy kerülöm az iskolát,
hogy majd egy KICSIT várjam
NAGYON.
Június van és tanév vége,
s olyan szépek az álmaim,
a táskával, füzettel félre,
ugye, most így van jól, társaim?

Beszéljük meg!
• Milyen a vers hangulata? Miért?
• Keressetek vidámságról szóló részeket!
• Mitől búcsúzik a vakációra induló fiú?
• Milyen nyári kalandokról szól a vers?
Mondd el!
• Milyen programokat tervezel a nyári szünetre?
94
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Ú T RAVALÓ
Őrizd meg a felfedezés örömét! Járj továbbra is nyitott szemmel!
Figyeld önmagad és a körülötted lévő világot, mert „alattad a föld,
fölötted az ég, benned a létra”.
(Weöres Sándor)

.

Mondd el!
• Neked melyik téma tetszett a legjobban? Miért?
95
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TA RTALO M
Milyen vagyok, és milyennek
látnak mások?
Újra együtt
• Hát hajrá, új tanév (Vesztergom Andrea)
Hogyan változom
• Kire ütött ez a gyerek? – részlet

3
4
4
6

(Janikovszky Éva)
6
• Játék: Kapcsolatteremtés
9
Érzelmek és indulatok		
10
• Hogyan bánj velük (Trevor Romain)
Önzés – önzetlenség
12
• Mindennapi kenyerünk (Móra Ferenc nyomán)12
Hősök és példaképek
15
• A Pál utcai fiúk – részlet (Molnár Ferenc) 15

Közösségben és egyedül.
A társaim és én
Beszéd – testbeszéd
• Játék
Barátság
• Ki a jóbarát?
Veszekedés – kibékülés
• Jobb anyukát akarok – részlet
(Gabriela Futová, Balázs Andrea fordítása)

Elfogadás
• Mi, szemüvegesek – részlet (Fehér Klára)
Titok
• Barátnők
• Játék: Add tovább!
Az osztály és az iskola
Iskola
• Témafeldolgozás
Az osztály
• Sikerélmény – részlet (Janikovszky Éva)
• Játék: Varázsmikrofon
Vidám illemtan az iskolai viselkedésről
• Babszem Jankó tanácsai – részlet

18
19
21
22
22
25
39
28
28
31
31
33
34
35
35
36
36
38
39

• Játék: A jövő iskolája
Döntések és választások
• Te mit csinálnál? (D. Major Klára)

39
41
42
42

Kulturális – nemzeti közösség
Anyanyelvünk

44
45

(Krista Bendová, Tordon Ákos fordítása)

• A forrásoknál (Lőrincze Lajos)
Népek egymás mellett
• A Nap nem ismer határokat

45
48

(Varga Domokos)
48
A cigányság kultúrája
50
• Cigány bölcsődal (Leksa Manush, Szegő László
fordítása)
50
Jeles napok
52
Ünnepek a családban
54
Egy kis illemtan
56
• Meghívás szülinapi bulira (Füzesi Zsuzsa) 56
Nemzeti ünnep
59
• Augusztus 20.
59
Nemzeti jelképünk
61
61
• A magyar korona (Szalay László nyomán)

A környezetem és én.
Az épített és a tárgyi világ
64
65
Lakóhely
• Témafeldolgozás könyvtári óra keretében
65
Műemlékek, emlékhelyek, emlékművek 66
Tárgyi emlékek a múltból
69
• Az a fekete folt – részlet (Mikszáth Kálmán) 69
A régi világ és napjaink tárgyai
71
• Játék: Régi tárgyak. Tárgyimitálás
73
A világörökség magyar helyszínei
74
A mindenség és én.
Születés és elmúlás
78
A Föld keletkezése
79
• Hogyan lett a Föld? Finnugor teremtéstörténet 79
Születés és elmúlás
82
• Hová tűnt a cseresznyefa, nagypapa?
– részlet (Jan Godfrey és Estelle Corke)
82
85
• Mi lesz a hóval (Kollár Árpád)
A Föld védelme
86
• Holnapután és azután... – részlet
(Kuczka Péter)
86
A világ megismerése
90
• Meglátod (Szép Ernő)
90
92
• Találmányok (Fehér Klára)
• Játék: A jövő
93
Vakáció
94
94
• Most június van (Balogh József )
• Útravaló
95
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