
4

 Hallgassátok meg a verset!

Mentovics Éva

Iskolás leszek

 Beszéljük meg!

Mit tudtatok meg a kisgyerekről:
• Hány éves?
• Mi van a táskájában?
• Mit fog megtanulni?
• Mivel lepi meg az anyukáját?

 Mondd el!

• Sorold fel, neked mi van a táskádban!
• Rajzold le a tanszereidet!

Iskolába járok ősztől,
mert már hatéves vagyok.
Hátamra veszem a táskám,
s indulok, mint a nagyok.

Táskámban sok tarka könyv van,
mesékkel és képekkel.
Amint lapozgattam őket,
úgy tűnt, minden érdekel.

Igyekszem majd megtanulni
mielőbb az ábécét,
S meglepem az anyukámat:
én olvasok majd mesét.
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ISKOLÁS LETTEM

 Hallgasd meg a mesét!

Bodó Béla

Brumi az iskolában
(részlet)

Szervusztok, gyerekek én Brumi vagyok, med-
vebocs és első osztályos, vagyis már iskolás 
mackó. Azelőtt nem jártam iskolába, 
mert még kicsi voltam. De azóta meg-
nőttem, ha nem is nagyon. Anyács-
kám gyakran mondogatja:
– Nekem már nagy fiam van. Bizony, 
iskolás!
Mit gondoltok, most hogy hívnak?
Hát így: a kis Brumi, aki már iskolás. 
Ti már jártok iskolába?...
Most azt akarom elmondani, hogy az iskolától nem kell félni. 
Sőt! Először én is azt hittem, hogy félni kell, és féltem is, mert 
azt hallottam, hogy az iskolába nem jöhet el velem az anyu-
kám. Csak az iskola kapujáig. Ott azt mondja:
– Szervusz, kisfiam. Légy jó!
– Jó leszek – mondom én.
Nem tudom, miért: sírnom kellett. Nagyon szeretem anyuká-
mat...
Akkor még ilyen kis buta voltam. Azt hittem, hogy csak szól-
nom kell, és anyácska is jár velem az iskolába, beül mellém a 
padba, és mellettem is marad, amíg ott tanulunk.
…Végre elkövetkezett a nagy nap. Elindultunk anyácskámmal,
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 sőt, a papám is velünk jött. Vagyis ket-
tőjük közt mentem én. Az iskola 

rögtön megtetszett nekem, és 
örültem, hogy nem kell félni, 
mert az iskola igen szép...
…Másnap reggel anyácskám 
szépen felöltöztetett.
– Brumikám – mondta –, 
most indulunk az iskolába. 

De a színes golyókat kivette 
a zsebemből. Nem illik ugyan 

nyafizni, de azért egy kicsit elszo-
morodtam. Ezután a hátamra vettem 

az iskolatáskámat. Mit gondoltok, mi volt benne? Ceruza meg 
színesek meg füzet. És egy nagyon szép, képes iskoláskönyv.
Büszkén lépkedtem anyácskámmal az utcán. Bementünk az 
iskola kapuján, s egy hosszú folyosóra érkeztünk. A folyosóról 
ajtók nyíltak. Az egyik ajtó előtt megálltunk. Az ajtón egy táb-
lára ez volt kiírva: 1. osztály.
De akkor még nem értettem, mert nem ismertem a betűket. 
Aki pedig nem ismeri a betűket, az nem tudja, mi van kiírva az 
ajtóra. Tehát a betűket ismerni kell...
– Most elköszönünk egymástól és te szépen bemégy… –  ezzel
megcsókolt anyukám.
– Menj be az osztályba, Brumikám. Majd megmondják, hová 
ülj. Légy nagyon illedelmes, fogadj szót a tanító néninek, és 
figyelj.
Elhatároztam, hogy nagyon illedelmes leszek, szót fogadok a 
tanító néninek, és figyelni fogok. 
Anyácskám még mindig fogta a mancsomat.
– Az osztályban vesd le a hátadról a kis tás-
kát, majd azt is megtudod, hová kell tenni.
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1. osztály
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És ne feledkezz meg az uzsonnakosaradban levő mézes ke-
nyérről.
– Nem fogok megfeledkezni a mézes kenyérről – ígértem.
– Sőt...
Amikor rendesen elhelyezkedtünk a padban, a tanító néni vé-
gignézett rajtunk és így szólt:
– Most megismerkedünk egymással. Sorban mindenkitől meg-
kérdezem a nevét. Szép hangosan feleljetek. 
Aki tudja, mondja meg azt is, hol lakik. 
Vagyis a lakcímét. Míg az egyik bocs 
beszél, a többi figyel... Elhatároz-
tam, hogy ha rám kerül a sor, 
szép hangosan megmondom a 
nevemet. És azt is, hol lakom a 
papámmal és anyácskámmal.

 Beszéljük meg!

• Hová indult reggel Brumi?
• Mit gondolt az iskoláról?
• Brumi kivel ment az iskolába?
• Mi volt Brumi táskájában?
• Mi volt az osztályajtóra kiírva?
• Hogyan ismerkedtek meg az osztálytársak?

 Mondd el!

• Te hogyan indulsz reggel az iskolába?
• Kivel jössz iskolába?
• Mit gondoltál az iskoláról?
• Mi a különbség az óvoda és az iskola között?
• Te meg tudod mondani a lakcímedet?

tejföl

Erkölcstan_1_98144_ok_05.21.indd   7 27/06/15   18:10



HELYEM OTTHON 

 Beszéljük meg!

• Miért legyen rend az íróasztalodon? 
• Hogyan és mikor tedd a tanszereidet az iskolatáskába?

 Mondd el!

• Hol vannak a játékaid?
• Melyek a kedvenc játékaid és tárgyaid?
• Miért szereted őket? Hogyan vigyázol rájuk?
• Hol van otthon az íróasztalod?
• Rajzold le a szobádat!
8
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HELYEM AZ ISKOLÁBAN

 Beszéljük meg!

• Milyen bútorok vannak az osztályban?
• Miért tartsunk rendet a teremben?
• Miért vigyázzunk a könyveinkre?
• Milyen tennivalók vannak az osztályban?
• Milyen a helyes viselkedés a tanteremben?
• Rakjatok piros korongot arra a képre, ahol a gyerekek
 szerintetek nem helyesen viselkednek!

 Mondd el!

• Hol ülsz az osztályban? Ki ül melletted, előtted, mögötted?
• Hogyan helyezted el a tanszereidet a padban?
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Óvoda és iskola

10

Erkölcstan_1_98144_ok_05.21.indd   10 27/06/15   18:10



11

 Beszéljük meg!

• Mit csináltatok az óvodában?
• Milyen iskolai tevékenységek vannak?

 Mondd el!

• Figyeld meg a képeket!
• Miben különbözik a két helyszín?
• Mi volt az óvodai jeled? Rajzold le!
                                                                                                            

Játék

 Játszani fogunk! 

Névtanulós játék. Már majdnem minden osztálytársatoknak a 
nevét tudjátok, hogy még jobban, biztosan menjen, játsszá-
tok el a következő játékokat! (Ezeknél a játékoknál elég csak a 
keresztneveteket használni.)

Álljatok körbe, dobjátok egymásnak a labdát s közben mond-
játok a saját neveteket és annak a nevét, akinek dobjátok. Pl. 
Kati dobja – Áginak, Ági dobja – Petinek, Peti dobja – Sanyinak 
…és így tovább. 
Próbáljatok arra törekedni, hogy lehetőleg mindenkire sor 
kerüljön!
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Közvetlen
közösségeim

A következő játékot körbe ülve is játszhatjátok.
Valaki elkezdi a nevét mondani, a mellette ülő mondja az előtte 
hallott nevet, majd hozzá teszi a sajátját, a harmadik elmondja 
az előtte hallott két nevet és hozzá teszi a saját nevét… és így 
tovább! Addig folytassátok, amíg mindenki sorra kerül!
Ezután versenyezhettek, ki tudja felsorolni a legtöbb osztály-
társa nevét!

Szólítsd nevükön az osztálytársaidat!
Mutatkozz be, ha új társak érkeznek hozzátok!
Mutatkozz be, ha idegen helyre mész!

Játsszátok el! Mondd érthetően a neved, nézz rá arra, akinek 
a nevedet mondod!
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A családom
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