Az én világom
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K E Z D Ő D I K AZ IS KO LA
Hallgassátok meg a verset!
Molnos Lajos

Becsengetés
Ezerszínű, kedves nyár:
elszállt tarka lepke –
Csitri-csivi fecskék
sem ülnek az ereszre…
Hosszú, nagy vakáció:
már csak emlék, álom –
Szép volt, jó volt, s hogy eltelt,
kicsit még sajnálom.
De szólít az iskola,
s padok, térkép, tábla
ha tehetnék, futnának
elénk az utcára.
Mint egy nyüzsgő hangyaboly,
olyan lett az osztály,
s csupa kérdésekből állunk:
„…hát te hol nyaraltál?
…tenger? …tábor? …fenyvesek?…”
Emlékek cikáznak:
egy-egy fényes darabja
az elsuhant nyárnak.
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Nézzük egymást kacagva:
„– Pityu, hogy megnőttél!…
– Kati, Palkó, te talán
kávéban fürödtél?!…”
Szép volt a vakáció,
mint egy színes álom,
de hogy eltelt, oly nagyon
most már nem is bánom.

Beszéljük meg!
• Miről beszélgetnek a gyerekek?
• Mit gondoltok, miért nem ülnek már az ereszen a fecskék?
• Milyen volt a vakáció?
Mondd el!
• Te hol, és kivel nyaraltál?
• Mi volt a legszebb élményed, amire szívesen emlékszel vissza?
Beszélj róla!
• Volt-e olyan élményed, amire nem szívesen emlékszel?
Beszélj róla!
• Szoktál-e a nyaralásból valamilyen emléktárgyat hozni? Miért?
• Rajzold le a legszebb nyári élményedet!
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A N E V E M I S J ELE N T VALAMIT
Hallgassátok meg a történetet!

Az új kislány
Szeptemberben új kislány
érkezett az osztályba.
– Mutatkozz be a gyerekeknek! – kérte a tanító néni.
– Anna vagyok – mondta
szűkszavúan.
– Milyen Anna? – kérdezte a
tanító néni.
– Kulcsár Anna.
– Jaj, de érdekes neved van!
– csodálkozott Juli.
– Tudjátok, az embereknek
régen, csak egy nevük volt.
– mondta a tanító néni.
Amikor megszületett egy
kislány például az Erzsébet, Dorottya, Mária, vagy egy kisfiú a Ferenc, Mátyás vagy István keresztnevet kapta. Egy közösségben több gyermek is kapta ugyanazt a keresztnevet.
Ezért, hogy meg tudják különböztetni őket egymástól, valamilyen vezetéknevet adtak nekik, pl. a foglalkozásuk után.
Így lett valaki Asztalos, Szűcs, Kovács, Takács. Kaptak nevet a születési helyük alapján, például: Budai, Pécsi, Tatai. Elnevezték őket valamilyen külső vagy belső tulajdonságuk
alapján, mint például: Kis, Nagy, Jó, Szép, és kaphatták a nevüket valamilyen rájuk jellemző szín alapján, például: a haj6
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szín után, Szőke, Fekete, Barna vagy Vörös. Így alakult ki a teljes név, ami a vezetéknévből és a keresztnévből áll.
Illendően bemutatkozni jobb kézfogással, a teljes nevünk elmondásával tudunk. A keresztneveknek is van jelentésük.
Nézzetek utána a könyvtárban vagy az Interneten!
Beszéljük meg!
• Mikor érkezett az új kislány?
• Mit kért tőle a tanító néni? Hogy hívják?
• Mi a vezetékneve? Mi a jelentése?
• Hogyan illik bemutatkozni?
Mondd el!
• Mi a te vezetékneved? Tudod-e, hogy a nevednek mi a jelentése, története?
• Kapcsolódik-e a névnapodhoz valamilyen szokás?

Játék
Játszani fogunk!
Névjáték
• Készítsetek névkártyákat!
• Beszéljétek meg kinek mit jelent a neve!
• Alkossatok csoportokat a vezetéknevetek jelentése alapján!
7

Erkolcstan_2_98244_05.21.indd 7

29/06/15 15:42

K I RE H A S ON LÍTOK
Hallgassátok meg a történetet!
Janikovszky Éva

Kire ütött ez a gyerek?
(részlet)

Amíg kicsi voltam és okos, és szép, mindig tudták, hogy kire
hasonlítok.
Nagymama azt mondta: Istenem, akárcsak az anyja!
Nagypapa azt mondta: az ördögbe is, szakasztott az apja!
Emil bácsi azt mondta: a megszólalásig szegény Jolán!
Apukám azt mondta: mintha csak magamat látnám!
És anyukám azt mondta: azért rám is hasonlít egy kicsit!
Amíg kicsi voltam és bűbájos, apukám albumba ragasztotta
a fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse, milyen voltam
háromnapos, kéthetes, négyhónapos és egyéves koromban.
Amíg kicsi voltam és okos, és kedves, és szép, aki csak látott,
mind azt mondta: Micsoda sikerült gyerek! Igazán büszkék lehettek rá!
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Beszéljük meg!
• Mikor mondjuk, hogy „valakire ütött ez a gyerek”?
• Mit mondott a nagymama?
• Mit mondott a nagypapa és Emil bácsi?
• Mit mondott az anyuka és az apuka?
• Hová ragasztották a fényképeket?
• Milyen volt a kisfiú, amikor még kicsi volt?
Mondd el!
• Te kire hasonlítasz a családban?
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H O GYA N T U DOK VIGYÁZN I
M AGAMRA

Beszéljük meg!
• Mit csinál a képeken a kisfiú?
Mondd el!
• Te sportolsz-e, ha igen mit?
• Miért azt a sportot választottad?
• Ha nem sportolsz, miért nem?
• A sportoláson kívül még mire kell figyelned, hogy az
egészségedet megőrizd?
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Igaz – hamis állítások!
Rakjatok piros korongot az igaz állításokra!
A torna csak arra jó, hogy elfáradjunk.
Az a jó, ha mindenki tud úszni.
A kerékpározás mindig veszélyes.
A futás nagyon egészséges.
Autóval menni sokkal jobb, mint gyalogolni.
Zöldséget és gyümölcsöt mindennap kell fogyasztani.
Alapos kézmosással sok betegség megelőzhető.
Aki keveset alszik, másnap fáradtan ébred.
Az édesség jót tesz a fogaknak.
Az esti lefekvés előtt fontos fogat mosni.
Alkossatok kis csoportokat!
Versenyezzetek, ki tud több igaz állítást mondani az egészséggel
kapcsolatosan!
Szólások:
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M I T S Z E RE T E K C S IN ÁLN I,
MI T N E M
Hallgassátok meg a történetet!
Janikovszky Éva

Ha én felnőtt volnék
(részlet)

Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni
sokkal jobb! A felnőtt azt a ruhát veszi fel, amelyik eszébe jut,
ha tűzoltószirénát hall, nyugodtan kihajolhat az ablakon, akármennyire kimelegedett, mindig ihat vizet, olyan halkan köszönhet, ahogy csak akar, és nem kell akkor lefeküdnie, amikor a
legérdekesebb a tévé.
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A felnőtt azt csinálhat amit akar, a gyereknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar.
Ha majd felnőtt leszek, akkor maszatos kézzel ülök asztalhoz,
és mindig rövid ujjú trikóban járok, és nem nézek a lábam elé,
inkább orra esek, és tövig rágom a körmömet, és szerteszét
dobálom a játékaimat… megennék egy-egy nagy tábla csokit
minden ebéd előtt… tartanék otthon egy igazi zsiráfot, aki az
ágyam előtt aludna. Jaj de jó lesz, ha már felnőtt leszek!
Csak egyet nem értek.
Az én apukám és anyukám
már felnőtt. Miért mossa meg
mégis a kezét, mért veszi fel
mégis a pulóverét, mért néz
mégis a lába elé, mért nem rágja
mégsem a körmét, mért rakja el
mégis rendben a holmiját?…
Beszéljük meg!
• Mi szeretne lenni minden gyerek?
• Mi mindent tehetnek meg a felnőttek?
• Mit fog csinálni a gyerek, ha majd felnőtt lesz?
Mondd el!
• Mi az, amit szeretsz csinálni?
• Mi az, amit nem?
Szólás
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N E H É Z HE LYZE TE K
Hallgassátok és figyeljétek meg a történetet!

Kié a kisautó?

Zoli és Miki óvodás koruk óta jó barátok. Az iskolában is ugyanabba az osztályba járnak. Sokat és szívesen játszanak együtt.
Zoli kedvenc elfoglaltsága az építőjáték, Miki nagyon szereti
az autókat. Közel laknak egymáshoz, így szüleik megengedték,
hogy iskola után, együtt menjenek haza.
Egy nap, amikor hazafelé bandukoltak, Miki elővett a zsebéből
egy csillogó, piros kisautót.
– Nézd, milyen szép autóm van! – mutatta Miki.
Zoli nézte a kisautót, és eszébe jutott, hogy reggel osztálytársuk, Peti, örömmel mutatta ugyanezt a piros kisautót. A névnapjára kapta a testvérétől. Később, pedig kétségbeesve, sírva
kereste, mert eltűnt.
– Látta valaki a kisautómat? – kérdezgette mindenkitől.
– De hisz ez akkor nem is a tiéd! – döbbent rá Zoli.
– Most már az enyém! A földön találtam! – mondta dacosan Miki.
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Beszéljük meg!
• Kik a barátok a történetben?
• Mit szerettek játszani?
• Mit vett elő hazafelé a zsebéből Miki?
• Ki kereste sírva a kisautót? Kitől kapta Peti?
• Miért gondolta Miki, hogy az övé a kisautó?
• Mi a véleményetek Miki cselekedetéről?
• Hogyan tehetné jóvá a tettét Miki?
Mondd el!
• Te kerültél már hasonló helyzetbe? Mit tettél?
• Kértél-e valakitől tanácsot?
• Mi a véleményed Mikiről?
• Mit érez az, akinek megszólal a lelkiismerete?
15
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Játék
Játszani fogunk!
Forró szék
Egy tanuló a tanító nénitől kap egy borítékot,
majd miután elolvasta
a benne lévő feladatot,
leül a „forró” székre.
Egy olyan gyerek szere
pébe kell lépnie, aki
valami hasonlót csele
kedett, mint a történetben Miki a piros kis
autóval, és ezért szo
morú. Ezután a többiek elkezdik faggatni:
– Miért vagy szomorú? – Erre úgy kezdi a választ :
– Nem mondhatom meg, mert… és valamilyen kifogást
mond, ami a helytelen cselekedetére utal. A gyerekek tovább
kérdezgetik. Ez a párbeszéd egészen addig folytatódik, amíg
ki nem derül, hogy miért szomorú, vagyis mi volt a helytelen
cselekedet. Ezután próbáljanak valamilyen megoldást találni a
történtekre!
Szólás:
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