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KEZDŐDIK AZ ISKOLA

 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!

• Milyen volt a vakáció?
• Mit gondoltok, miért nem ülnek már az ereszen a fecskék?
• Miről beszélgetnek a gyerekek?

 Mondd el!

• Te hol és kivel nyaraltál?
•  Mi volt a legszebb élményed, amire szívesen emlékszel vissza? 
•  Volt-e kellemetlen élményed, amire nem szívesen emlékszel?
• Szoktál-e a nyaralásból valamilyen emléktárgyat hozni? Miért?
• Rajzold le a legjobb nyári élményedet!

5
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A NEVEM IS JELENT VALAMIT

 Hallgassátok meg a történetet!

Az új kislány

Szeptemberben új kislány 
érkezett az osztályba.
– Mutatkozz be a gyerekek-
nek! – 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 kis- 
fiú, a Ferenc, Mátyás vagy István keresztnevet kapta. Egy kö-
zösségben több gyermeket is neveztek ugyanazon a kereszt-
néven. Ezért, hogy meg tudják különböztetni őket egymástól, 
valamilyen vezetéknevet adtak nekik, például a foglalkozásuk 
után. Így lett valaki Asztalos, Szűcs, Kovács, Takács. Elnevez-
hették őket a születési helyük alapján, például: Budai, Pécsi, 
 Tatai. Vagy valamilyen külső-belső tulajdonságuk szerint, mint 
például: Kis, Nagy, Jó, Szép, és kaphatták a nevüket valamilyen 
rájuk jellemző szín alapján, például a haj szín után: Szőke, Feke-
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te, Barna vagy Vörös. Így alakult ki a teljes név, ami a vezeték-
névből és a keresztnévből áll.
Illendően bemutatkozni jobb kézfogással, a teljes nevünk el-
mondásával tudunk. A keresztneveknek is van jelentésük.
Nézzetek utána a könyvtárban vagy az interneten! 

Játék

 Játszani fogunk!

Névjáték

• Készítsetek névkártyákat!
• Beszéljétek meg, kinek mit jelent a neve!
• Alkossatok csoportokat a vezetéknevetek jelentése alapján!

 Beszéljük meg!

• Ki érkezett az osztályba?
• Hogy hívják az új kislányt?
• Mi a vezetékneve? Mi a jelentése?
• Hogyan illik bemutatkozni?

 Mondd el!

•  Tudod-e, hogy a vezetéknevednek mi a jelentése, története? 
És a keresztnevednek?

• Kapcsolódik-e a névnapodhoz valamilyen szokás?

7
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KIRE HASONLÍTOK?

 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, négy hónapos és egyéves koromban.
Amíg kicsi voltam és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, 
mind azt mondta: Micsoda sikerült gyerek! Igazán büszkék le-
hettek rá!

8
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 Beszéljük meg!

• Mit jelent a cím?
• Hogyan fogalmaznád meg másként?
• Kikre hasonlít ez a kisgyerek?

 Mondd el!

• Te kire hasonlítasz a családban?
• Kitől és milyen külső vagy belső tulajdonságokat örököltél?
• Mit szeretsz magadban? Miért?
• Van-e olyan, amit nem szeretsz magadban? Miért?
• Szeretnél-e változni valamiben?

9
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 Beszéljük meg!

•  Mit csinál a képeken a kisfiú?
•  Miért fontos a sport, a mozgás?

 Mondd el!

•  Te melyik mozgást végzed szívesen? Miért?
•  Mire kell még figyelned, hogy az egészségedet megőrizd?
•  Mit jelentenek a szólások?

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Hogyan tudok magamra vigyázni?

10

OH_ETI02TA_Etika_2_tk.indd   10 2021. 03. 19.   9:03



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 a 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 egészsé-
ges életmóddal kapcsolatosan!

Szólások

11
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MIT SZERETEK CSINÁLNI,
MIT NEM?

 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, akár-
mennyire kimelegedett, mindig ihat vizet, olyan halkan köszön-
het, ahogy csak akar, és nem kell akkor lefeküdnie, amikor a 
legérdekesebb a tévé.

12
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 Beszéljük meg!

• Miért szeretne felnőtt lenni ez a kisgyerek?
• Mit gondol a felnőttekről?

 Mondd el!

• Mi az, amit szeretsz csinálni? Mi az, amit nem?
•  Van-e olyan, amit annak ellenére megcsinálsz, 

hogy nem szereted?

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?… 

Szólás

13
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Játék

 Játszani fogunk! 
 
Milyennek látnak a többiek?

Mindenki kap egy lapot. A lap aljára ráírja a nevét, majd átadja 
a szomszédjának.

A feladat a következő:
• Írj valami jót, kedveset arról, akinek a neve a papíron van!
• Valamit, amit te szeretsz, becsülsz benne. Utána hajtsd be a 
lapot, amire írtál, és add tovább! (A név a papír alján végig lát-
ható maradjon!)
Amikor a papírlap visszaér a tulajdonosához, egy sor pozitív 
tulajdonságot olvashat magáról. Ha szeretné, elmondhatja a 
véleményét, vagy hogy talált-e rajta olyan tulajdonságot, amire 
ő maga sem gondolt eddig.
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 Beszéljük meg!

• Mit gondoltok, miért szólította meg az idegen férfi Márkót?
• Miért volt szerencséje a kisfiúnak?
• Beszéltetek-e ilyen esetekről otthon?
• Milyen tanulságot vonhattok le a történetből?
• Szerintetek kit tartunk ismerősnek és kit idegennek?

 Mondd el!

• Veled történt-e már hasonló eset? Mit tettél? Kinek mesélted el?

VESZÉLYHELYZET

 Olvassátok el a történetet!
 

Jelszó

Tegnap délután Márkó egyedül ment haza az 
edzésről, amikor megszólította egy idegen férfi:
– Szia, anyukáddal baj van, azt üzeni, hogy gyere velem!
– Igen, és mi a jelszó? – kérdezte Márkó a férfit, aki erre meg-
lepődött, zavartan körülnézett és elfutott.
Szerencséje volt a kisfiúnak. Szüleivel megbeszélték, ha velük  
egyszer történne valami és egy idegennel üzennének, csak azzal 
mehet el, aki ismeri az általuk kitalált jelszót.

Közmondás

15
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 Hallgassátok meg a történetet!

Egyedül járok haza

Peti már második osztályos. Anyukájával megbeszélte, hogy 
délután egyedül mehet haza az iskolából. Apukájától saját la-
káskulcsot kapott.
– Úgy vigyázz rá, kisfiam, mint a szemed fényére! – mondta 
apa. Peti eltette a kulcsot az iskolatáskájának egy titkos zsebé-
be. Büszke volt magára, mert ez azt jelentette, hogy ő már 
nagyfiú. Alig várta, hogy délután négy óra legyen. Amikor ki-
csöngettek, mindenki kiszaladt az osztályból. Peti elköszönt a 
tanító nénitől és az osztálytársaitól, majd elindult haza. Átgon-
dolta az utat, amit többször is megbeszélt a szüleivel. Még arra 
is figyelmeztette anyukája, hogy útközben idegenekkel ne áll-
jon szóba. Először az iskola előtti zebrán kellett átmenni, ez 
könnyű volt, mert sokan mentek át, így ő is a többiekkel tar-
tott, persze azért körülnézett.

A buszmegállóban már sokan álltak. Mire megjött a busz, még 
többen lettek, de azért mindenkinek sikerült felszállni. Sajnos 
leülni nem tudott, de jól megkapaszkodott. Tudta, hogy két 
megállót kell mennie.
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– Le szeretnék szállni, jeleznél kisfiam? – szólította meg a háta 
mögött egy néni.
– Igen, persze, én is most szállok le! – felelte készségesen Peti.
– Köszönöm! Segítenél a leszállásnál, olyan nehéz a kosaram? 
– Szívesen segítek, tessék ideadni! 
– Jaj, de kedves, udvarias gyerek vagy! – dicsérte a néni.
Amikor leszálltak, Peti visszaadta a kosarat.
– Hány éves vagy? – kérdezte a néni.
– Már 8 éves vagyok, és második osztályba járok.
– Látom, megbízható gyerek vagy, már egyedül járhatsz haza.
– Igen, lakáskulcsom is van.
– Ez nagyon jó, de máskor ezt ne mondd el idegeneknek! – 
 figyelmeztette a néni, majd elköszönt tőle.
Csak ekkor jutott eszébe Petinek, hogy szóba  
állt egy idegennel.

 Beszéljük meg!

• Mire figyelmeztette anyukája Petit?
•  Jól tette, hogy segített a néninek  

és beszélgetett vele? Miért?
• Mit tett rosszul Peti?
•  Mit gondoltok, Peti elmondta a szüleinek  

ezt az esetet? Játsszátok el!
• Hogyan folytatnátok a történetet?
• Szerintetek kit tartunk ismerősnek és kit idegennek?

 Mondd el!

• Veled történt-e már hasonló eset?
• Milyen tanácsot adnál Petinek?
• Mit tennél, ha egy idegen szólítana meg az utcán? Kiben bízhatsz?

17
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HATÉKONY TANULÁSI TIPPEK

 Olvassátok el!

• Figyeld meg a hétvégén, melyik napszakban, mikor megy job-
ban a tanulás! Ezután próbálj meg ebben az időben tanulni!
• Tanulás előtt mozogj egy kicsit, legjobb, ha keresztirányú 
mozgásokat is végzel: pl. bal kezeddel érintsd meg a jobb vál-
ladat, majd a jobb kezeddel a bal válladat, többször egymás 
után! A jobb könyököd érintsd össze a felemelt bal térdeddel, 
majd a bal könyököd a jobb térdeddel, többször egymás után! 
• Bízz magadban! Ne ijedj meg a feladatoktól, ne gondold, 
hogy „Hú, ez milyen sok!” Meg tudod csinálni, mondd ki han-
gosan is: „Meg tudom csinálni!”
• A tanulást mindig a könnyebb feladatok megoldásával kezdd!
Ha tanulás közben elfáradsz, tarts pár perces pihenőt, masszí-
rozd meg a fejed és a kezed! Igyál egy pohár vizet és vegyél 
néhány mély lélegzetet a nyitott ablaknál! 
• Törekedj arra, hogy este időben feküdj le aludni, hogy más-
nap reggel kipihenten ébredj! Jobban tudsz figyelni a tanórá-
kon, nem fogsz hamar elfáradni az iskolában.

Meg tudom csinálni.

Meg tudom csinálni.

„Az a jó a tanulásban, hogy senki sem veheti el tőled.”
B. B. King

18
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• Az okosító agytorna is segít a tanulásban, érdemes tanulás 
előtt, akár minden nap elvégezni.
Kezdheted indiánszökkenéssel, és folytasd páros kar-láb ke-
resztbe lendítéssel (balra lendíts a karjaid, jobbra rúgj kereszt-
be a lábaddal)!
• Rajzolj végtelenjelet, azaz „lusta nyolcast” a levegőbe nyúj-
tott karral! Végezz fejkörzést, masszírozd meg mindkét füledet 
mindkét kezeddel felülről lefelé!

• Érdekes feladat a két kézzel rajzolás. 
Próbálj szimmetrikus rajzot készíteni úgy, hogy mindkét keze-
det egyszerre használod, az egyik kezedben piros, a másikban 
kék ceruza van! Először a levegőben, majd a papíron rajzolj pil-
langót, szívecskét, gyereket! Próbáld ki!

19

OH_ETI02TA_Etika_2_tk.indd   19 2021. 03. 19.   9:04



Család  
Helyem  

a családban
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Család  
Helyem  

a családban

CSALÁDTAGOK KÖZÖS 
TEVÉKENYSÉGEI

 Beszéljük meg!

•  Milyen tevékenységeket láttok a képeken?

 Mondd el!

•  Nálatok mit szokott együtt csinálni a család?
•  Melyik közös tevékenységet szereted a legjobban? Miért?
•  Van-e olyan, amiben nem szeretsz részt venni? Miért?

21
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CSALÁDI KAPCSOLATOK
HOZZÁTARTOZÓK, ROKONOK

  
 Hallgassátok meg a történetet!

Móra Ferenc

Nagyapó

Bizony, már magam is öregszem, és még mindig emlékszem a 
jó nagyapóra. Pedig akkor még kisgyermek voltam.
Nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is igen járkált, csak 
üldögélt a nagy karosszékben. Jó időben a tornácon sütkére-
zett, szeles, esős napokon a kályha mellett üldögélt. Sehogy 
sem tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért tőle kérdezik meg, 
mi legyen az ebéd. Ha elszenderedett, mindenki lábujjhegyen 
járt, suttogva beszélt. Egyszer, mikor édesapám azt kérdezte 
tőlem, mi szeretnék lenni, ki is mondtam, ami a szívemen volt:
– Nagyapó szeretnék lenni!
– Ugyan miért?
– Mert ő semmit sem dolgozik, mégis mindenki kedvét keresi.
Édesapám elkomolyodva nézett rám:
– Hát aztán, te azt 
hiszed, hogy ez nincs 
rendjén?
– Én nem tudom – 
mondtam egy kicsit 
megszeppenve, – de 
édesapám azt szokta 
mondani: aki nem 
dolgozik, ne is egyék.

22
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 Beszéljük meg!

•  Miért akart a kisgyerek nagyapó lenni?
•  Mi az, amit nem tudott a nagyapóról?
•  Milyen helyzetben igaz, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék?
•  Tapasztaltatok már hasonló helyzetet?

 Mondd el!

•  Milyen közös programjaid vannak  
a nagyszüleiddel?

•  Milyen rokonaid vannak?  
Milyen kapcsolat fűz hozzájuk?

Aznap délben nekem nem terítettek. Rózsás kis tányérom, 
madaras kis poharam nem volt az asztalon.
– Hát én? – kérdeztem ijedten.
– Te nem kapsz ebédet – kanalazta édesapám a levesét. – Aki 
nem dolgozik, ne is egyék!
– De én még nem tudok dolgozni! – borultam sírva az asztalra.
– Nagyapó pedig már nem tud dolgozni – simogatta meg apám 
a hajamat. – Belátod már, buksi, milyen oktalanságot beszéltél?
Elszégyelltem magamat, és most már nem esett jól az ebéd, 
akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy megölelhessem nagy-
apót, és bocsánatot kérjek tőle.

Szólások

23
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 Olvassátok el a verset!

Hétvári Andrea

Az én családom

Van nekem egy APUKÁM 
aki nagyon büszke rám. 
Neki is van apukája, 
ő a család nagypapája.

A NAGYPAPA ezermester, 
mindent megjavít ezerszer. 
Van nekem egy ANYUKÁM, 
csinosítja a ruhám.

Megsimogat, megvigasztal,  
kezétől teli az asztal. 
Neki is van anyukája, 
ő a család nagymamája.

A NAGYMAMÁM tünemény, 
ajándéka sütemény. 
Van nekem egy KISHÚGOM, 
esténként én ringatom.

Van nekem egy NŐVÉREM, 
segít, hogyha megkérem. 
Sosem vesztünk még mi össze, 
én vagyok a kedvenc ÖCCSE.
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 Beszéljük meg!

•  Hány családtagról szól a vers? Soroljátok fel!
•  Ki mit csinál a családban?
•  Mit jelent az ezermester kifejezés?
•  Hogyan érzik magukat a vers szereplői a családban? Miért?
•  Mit tudtatok meg a testvérekről?
•  Hogyan tekintenek a háziállataikra?

 Mondd el!

•  Nálatok hány családtag él együtt? Sorold fel!
•  Ki szokott megvigasztalni, ha valami bánt?

Van nekem egy BÁTYÁM, 
négykézláb visz hátán. 
A gólokat nekem rúgja, 
én vagyok a kedvenc HÚGA.

Van cicánk és kiskutyánk 
itthon mindig várnak ránk, 
egyikük sem csak egy „állat”, 
mindegyik egy-egy családtag!   

Legyél jó a testvéredhez! Ő a legszorosabb kapocs a 
múltba, és rá számíthatsz legjobban a jövőben.
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CSALÁDI KAPCSOLATOK  
TESTVÉREK

 Olvassátok el a történetet!

Igaz Dóra

Én és a tesóm
(részletek)

Ez én vagyok.  Ez meg a tesóm.

Én szeretem az almát. Ő mindig banánt eszik.
Én hatalmas tornyot tudok építeni kockákból. Ő meg mindig 
lerombolja. 
Én ordítok. …
A tesóm homokvárat szeret építeni. Azt meg én rombolom le. 
A tesóm ordít. Még hangosabban, mint én. …
És ilyenkor rettenetesen mérges vagyok, amiért van testvé-
rem. Akkor is mérges vagyok, ha elveszi előlem az utolsó kek-
szet! Meg akkor is, ha ő nyomja meg a gombot a liftben. Meg 
akkor is, ha ő választja ki az esti mesét. Ha nem lenne tesóm, 
egyedül ehetném meg az összes kekszet. Mindig én nyomnám 
meg a gombot a liftben. Minden este a kedvenc mesémet hall-
gathatnám, és anya meg apa csak velem foglalkozna!
Ugye? Ez lenne csak igazán király!
Azon töröm a fejem, mit is tehetnék. Lehet, hogy odaajándé-
kozom a tesóm a szomszéd néninek. … 

26
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Vagy elküldöm a Mikulás-
nak. Végre valakinek eszé-
be jut neki is ajándékot 
adni. … De az is lehet, hogy 
egész egyszerűen ottfelej-
tem az utcán. Nem?
A baj az, hogy apa mérges 
lenne. Anya pedig szomo-
rú. Sőt még én is szomorú 
lennék.

Mert ha nem lenne tesóm, nem 
tudnék kivel bújócskázni. … 
És nem tudnék kivel labdázni. …
Egyedül hintázni is unalmas, mert 
nem lenne kivel versenyeznem, 
hogy ki repül magasabbra. … 
Talán mégiscsak jó, hogy van 
tesóm. De csak akkor, ha nem 
idegesííííít!

 Beszéljük meg!

•  Miért mérges a testvérére a kisfiú?
•  Mit szeretne csinálni?
•  Min töri a fejét?
•  Végül mire jön rá?

 Mondd el!

•  Milyen a kapcsolatod a testvéreddel?
•  Mit szerettek együtt játszani?
•  Szoktatok veszekedni? Miért?

27
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KELLEMETLEN, FESZÜLT 
HELYZETEK

 Hallgassátok meg a történetet!

Varga Domokos

Reggeli rohanás

Elaludt a család. Későn ébredt apu is, anyu is, a gyerekek is. 
Csak úgy kapkodták magukra a ruhájukat, mégis késve indul-
tak. Először Apu rohant el, aztán Anyu a két gyerekkel. De 
akkor már nem sok híja volt a nyolc órának.
Anyu jobbra szaladt, Misi és Juli balra. – Vigyázzatok magatok-
ra! – kiáltott még utánuk.
Két lámpás útkereszteződésen és egy lámpátlan zebrán kellett 
átmenniük az iskoláig. Az első zöld lámpát már messziről lát-
ták. De mire odaértek, pirosra váltott át. Ugyanígy jártak a 
másodikkal is. Épp az orruk előtt váltott át pirosra. Misi még át 
akart rohanni, mert előtte egy felnőtt fiú is átfutott. De Juli 
megvetette a lábát a járda szélén.

28
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 Beszéljük meg!

•  Kik a történet szereplői?
•  Mi történt a családdal reggel?
•  A kapkodás milyen veszélyhelyzetbe sodorta a gyerekeket?
•  Mikor értek be az iskolába? Miért nem szabad elkésni?
•  Milyen iskolai rendszabályokat ismertek?  

Miért fontos ezek betartása?

 Mondd el!

•  Kivel szoktál iskolába jönni?
•  Miért fontos, hogy pontosan érkezz?
•  Milyen kellemetlen, feszült helyzetet éltél már át?

– Állj meg! Én úgyse megyek. Erre Misi is visszaugrott. Sze-
rencse, mert már jöttek is az autók.
– Mint az őrültek! – mérgelődött Misi. – Meg vannak ezek 
veszve.
Ezt Apu szokta mondani, de ő is eltanulta tőle. Apu mondta 
mindig azt is, már kicsi koruktól fogva:
„Piros – tilos!” Meg azt is: „Zöld, szabad, mehet a vonat!”. 
Végre csakugyan zöld lett. Lódult tovább a két gyerek. Meg 
sem álltak a zebráig. Ott megint várniuk kellett egy vagy két 
percet. Autó autó után, megállás nélkül. Piros, kék, zöld, sárga, 
fehér, fekete, szürke, mindenféle. „Annyi, mint a nyű” – szokta 
mondani Apu. Most Misi mondta ugyanezt.
Felnőttek is várták már, hogy átmehessenek. Mikor azok meg-
indultak, Misiék is szaporán szedték a lábukat.
Szedték? Kapkodták! Ahogy átértek a zebrán, már-már lóhalá-
lában nyargaltak tovább. Az iskola előtt nem láttak senkit sem. 
Siettek befelé. Abban a pillanatban megszólalt a csengő.
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Helyem  
az osztály 

közösségében
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Helyem  
az osztály 

közösségében

OSZTÁLYPROGRAMOK 

 Beszéljük meg!

• Milyen osztályprogramokat láttok a képeken?

 Mondd el!

• A te osztályodban milyen rendezvények vannak?
•  Van-e olyan, amit nem látsz a képeken?
•  Melyiket szereted a legjobban? Miért?
• Miért jók a különböző rendezvények?
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ISKOLAI KAPCSOLATOK
BARÁTOK, OSZTÁLYTÁRSAK

 Hallgassátok meg a történetet!

Varga Domokos

Barátnők

Julinak Ági a legjobb barátnője, vagy ahogy Anyu mondja min-
dig: a szíve csücske. Juli magas és sovány, Ági alacsony és göm-
bölyű. Apu megkérdezte egyszer Julitól:
– Mit gondolsz, hány zsiráfnyak kell, hogy elérjen a holdig?
– Legalább millió – felelte Juli.
– Dehogyis! Csak egy. De jó hosszú.
Juli elmondta ezt a viccet Áginak is. Ági erre azt találta ki, hogy 
mindenkitől megkérdezte az osztályban:
– Mit gondolsz, nekem hány barátnőm van?
– Mit tudom én! Öt.
– Dehogyis. Csak egy. De jó hosszú. – Ezen jót nevettek, mert 
akkor már ők is hallották a zsiráfos viccet.
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Juli csakugyan olyan hosszú, hogy Ági a válláig sem ér. Mégis 
mindig egymást bújják. Egymás mellett ülnek az iskolában is, de 
odahaza sem unnak el egymással játszani.
Legjobban a boltos játékot szeretik. Van mérlegük, azon mé-
ricskélnek. Van pénztárgépük, az még csönget is, mikor le-
nyomnak egy billentyűt, és kiugratják a fiókját. A fiókban pa-
pírpénz van, azt ők maguk csinálták. Maguk gyúrtak kenyereket, 
szalámirudakat, tejeszacskókat, lekvárosüvegeket, borospa-
lackokat is, és még ki tudja, mit. Lisztet kevertek össze ugyan-
annyi sóval, és egy kis vízzel jól összegyúrták. Így kaptak gyö-
nyörű fehér gyurmát, abból formáztak ki mindent. Aztán 
megszárították és kifestették. Egyszer Juli a boltos, egyszer 
Ági. A másik mindig a vevő. Csak az a furcsa, hogy sohasem 
vesznek össze. Akkor sem, ha babáznak. Akkor sem, ha isko-
lást játszanak. Akkor sem, ha együtt mennek különtornára, és 
együtt jönnek haza.
– Nem vagytok ti betegek –, tréfál velük néha Ági mamája
– hogy sohase veszekedtek? Kicsi koromban én mindig vesze-
kedtem a barátnőimmel. Összevesztünk, kibékültünk. Megint 
összevesztünk, megint kibékültünk.
Ági és Juli erre csak összenéz, és kitör belőlük a nevetés.
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 Beszéljük meg!

• Milyen külső tulajdonságai vannak a két barátnőnek?
• Milyen belső tulajdonságait ismerted meg a barátnőknek?
• Mi volt a kedvenc játékuk?
• Miért nem vesztek össze soha?

 Mondd el!

• Neked ki a barátod? Miért vagytok barátok?
• Mit szerettek együtt játszani?
• Szoktatok-e veszekedni? Min vesztek össze leggyakrabban?
• Hogyan békültök ki?
•  Van olyan osztálytársad, akivel nem szeretsz játszani?  

Mi az oka?

Szólások
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Játék

 Játszani fogunk!

Veled szívesen…

A gyerekek körben ülnek. Egy önként vállalkozó a körön belül 
körbe megy, és minden társának elmondja a „Veled szívesen…” 
kezdetű mondatot tetszőleges befejezéssel – például: milyen 
tevékenységet, helyzetet fogadna el az illető társsal közösen. 
Majd egy másik gyerek teszi ugyanezt.
Lehet más sorrendben is játszani, úgy, hogy az egymás mellett 
ülők mondják egymásnak a mondatot, majd fordul az irány.
Lehet úgy is játszani, hogy az önként vállalkozó gyerek mindig 
csak két-három gyereknek mondja el a „Veled szívesen...” kez-
detű mondatot.

A többiek közben megtudják, hogy ki milyen cselekvést tud 
társaival elképzelni, pl.: játék, beszélgetés, tanulás, kirándulás, 
nyaralás stb., vagy kik között milyen kapcsolat van.
De persze bármikor lehet „passzolni” is.
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NEHÉZ HELYZETEK

 Olvassátok el a történetet!

Kié a kisautó?

Zoli és Miki óvodás koruk óta jó barátok. Az iskolában is ugyan-
abba 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 osztálytár-
suk, Peti, örömmel mutatta ugyanezt a piros kisautót. A név-
napjára 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 történet szereplői?
•  Milyen kapcsolatban állnak egymással?
•  Kié volt a kisautó?
•   Mi a véleményetek Miki cselekedetéről? Szerintetek kinek 

van igaza?
•  Hogyan fejeznétek be a történetet?
•  Mit tanácsolhatott Zoli Mikinek? Ti mit tanácsolnátok?

 Mondd el!

•  Te kerültél már hasonlóan nehéz helyzetbe?
•  Mit tettél, hogyan oldottad meg?
•  Kértél-e valakitől tanácsot?
•  Mi a véleményed Mikiről?
•  Mit érez az, akinek megszólal a lelkiismerete?
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 Hallgassátok meg a történetet!

Fehér Klára

A csodálatos radírgumi

Kaptam apukától egy radírgumit, szép zöldet. Ha ceruzával 
írok valamit, és el akarom tüntetni, csak jól, jól, jól meg kell 
dörzsölni: és volt írás, nincs írás. Mint a varázslatban. Csak na-
gyon kell vigyázni: nem szabad túl sokat radírozni vele, mert 
kilyukad az irka. De én olyan csodálatos radírt szeretnék, ami-
vel nemcsak azt lehet kiradírozni, amit leírtam, hanem azt is, 
amit kimondtam.

Mert ha volna egy ilyen radírom, akkor kiradíroznám, hogy 
Ferinek azt mondtam: te utálatos hülye. Meg: te irigy kutya. És 
azt is kiradíroznám: nem fogok játszani veled, és add vissza a 
focimat! De az ilyen csodálatos radírgumival se szabad nagyon 
sokat radírozni, nehogy kilyukadjon a barátság.

Te irigy  
kutya!

Add vissza

a focimat!

Te utálatos
hülye!

Nem fogok ját-

szani veled!
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 Beszéljük meg!

• Milyen radírgumit szeretett volna a kisfiú? Miért?

 Mondd el!

•  Volt már olyan eset, hogy megbántottál valakit és megbántad?
•  Hogyan lehet jóvátenni? Próbáltad-e? Ha igen, hogyan?

Játék

 Játszani fogunk!

Jóvátétel

•  Mondjatok vagy találjatok ki olyan helyzeteket, amikor vélet-
lenül vagy szándékosan megbántottatok valakit! Játsszátok is 
el őket!

•  Keressetek megoldásokat ar-
ra, hogyan lehet helyrehozni 
az ilyen eseteket! Milyen ide-
illő, helyes viselkedési for-
mákat ismertek?

Közmondások
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KAPCSOLATTARTÁS

 Hallgassátok meg a történetet!

Peti beteg lett

Már az iskolában fájt Peti feje. Mire hazaért, érezte, hogy me-
leg a homloka, biztos lázas. Gondolta, lefekszik egy kicsit, hátha 
jobban lesz. De előtte még telefonál anyukájának, mint ahogy 
azt mindig szokta, amikor már otthon van.
Elővette a mobiltelefonját, és felhívta anyát.
– Halló, szia anya, itthon vagyok.
– Szia Petikém! Örülök, hogy ügyesen hazaértél. Minden rendben?
– Kicsit fájt a fejem a suliban, de majd most lefekszem és kipi-
henem magam.
– Jól van, apu nemsokára hazaér, addig próbálj pihenni! Én is 
sietek.
– Jó, én is ezt terveztem. Várlak anya, puszi.
– Sietek, szia kicsim, puszi! – búcsúzott el anya.
Mire befejezte a telefonálást Peti, és kipakolt a táskájából, már 
fordult is a kulcs a zárban, megérkezett apa. Anya telefonon 
elmondta neki, hogy Peti nem érzi jól magát. Apa megfogta 
Peti homlokát, melegnek érezte, ezért megmérte a lázát.
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Peti influenzás lett, már három napja betegen feküdt otthon. 
Misivel, a barátjával telefonon tartották a kapcsolatot. Így min-
den nap beszélgettek egy kicsit. Misi minden fontos dolgot el-
mesélt, természetesen a leckét is elmondta Petinek. A negye-
dik nap Peti már olyan jól érezte magát, hogy fel tudott kelni az 
ágyból. Bepótolta a házi feladatokat, átnézte a tankönyveit, fü-
zeteit. Örömmel várta az újbóli találkozást osztálytársaival és a 
tanító nénikkel.

 Beszéljük meg!

• Hogyan tartotta a kapcsolatot Peti az anyukájával?
• Mi történt Petivel?
•  Amikor Peti beteg lett, milyen módon tudott beszélgetni 

a barátjával?
•  Miben más az, ha személyesen találkozunk valakivel, mint 

hogyha telefonon beszélünk vele?
•  Miért jó, hogy sokféle módon tudunk kapcsolatot tartani 

egymással?

 Mondd el!

•  Előfordult már veled hasonló eset?
• Kivel szoktál telefonon beszélgetni?
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Játék

 Játszani fogunk!

Telefonálás

Úgy kezdjük a játékot, hogy először a tanító felveszi a képze-
letbeli telefont, és valamelyik gyerekhez elkezd beszélni anél-
kül, hogy a nevét mondaná. Olyan utalásokat tesz, amiből az 
illető felismerheti, hogy a hívás neki szól. Ha magára ismer, 
felveszi a telefont, majd ő hív valakit 
a társai közül ugyanilyen módon.
A játék addig folyhat, amíg több 
gyerek is részt vesz benne, de 
bármikor abbahagyható. Így 
egymás ismeretéről és a 
kapcsolatokról is tapasz-
talatot szerezhetünk. 
Előfordulhat, hogy nem a 
hívott fél veszi fel a tele-
font. Ilyenkor a beszélő 
közölheti, hogy „téves”.

Az udvarias telefonálás szabályai:
Ha felhívsz valakit, köszönj és mutatkozz be!
Ha téged hívnak, köszönéssel kezdj és mutatkozz be!
Mindig a napszaknak megfelelően köszönj: Jó reggelt! 
Jó napot! vagy Jó estét!

Társas  
együttélés
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Társas  
együttélés
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LAKÓHELYI SZOKÁSOK
HAGYOMÁNYOK
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 Beszéljük meg!

•  Mit tudtok ezekről az ünnepekről, szokásokról?
•  Mit gondoltok, hogyan alakulhattak ki ezek a szokások, 

 hagyományok?
•  Voltatok-e már ilyen rendezvényeken? Mikor, hol?  

Mi volt érdekes, emlékezetes?
•  Az iskolátokban milyen hagyományok vannak?

 Mondd el!

•  A te lakóhelyeden milyen, naptárhoz kötődő jeles napok, 
szokások, hagyományok vannak? Rajzold le!

•  Részt szoktál-e venni benne? Mi a jó bennük?

Húsvéti népszokások

A tavasz egyik legszebb ünnepe a húsvét, melyhez nagyon sok 
hagyomány, népszokás kapcsolódik. Ilyen a tojásfestés és a lo-
csolkodás. A fiúk házról házra járnak. Locsolóverssel kérnek 
engedélyt a locsolkodásra, amiért a meglocsolt lánytól hímes 
tojást kapnak ajándékba.

Rózsa, rózsa, szép virágszál,
szálló szélben hajladozzál!
Napsütésben nyiladozzál,
meglocsollak, illatozzál!

népköltés
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 Beszéljük meg!

•  Milyen lakóhelyeket ábrázolnak a képek?
•  Szerintetek miért alakulhattak ki ilyen eltérő lakóhelyek?
•  Miben különböznek ezek a mai lakóházaktól?
•  Gyűjtsetek képeket mai lakóépületekről! Készítsetek tablót! 

 Mondd el!

•  Jártál már szüleiddel más országban?
•  Milyen lakóhelyeket láttál ott? Rajzold le!

MÁS LAKÓHELYEK
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KEDVELT HELYEK  
A KÖRNYEZETÜNKBEN

Csoportban dolgozzatok!
•  Alakítsatok csoportokat! Olvassátok el a lakóhelyetekkel 
kap csolatos kérdéseket, majd közösen beszéljétek meg a vála-
szokat! Készítsetek rövid ismertetőt, majd számoljatok be róla 
osztálytársaitoknak!  
Segítenek a képek.

• Miért szerettek a lakóhelyeteken élni? 
• Tudtok-e valamilyen nevezetességről a környéketeken?
•  Milyen kedvelt helyek vannak a településeteken vagy a kör-

nyékén?
•  Milyen módon tudtok részt venni lakóhelyetek közös gondo-

zásában?
•  Miért fontos a környezetünk rendjére vigyázni?
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LAKÓHELYI SZOMSZÉDAINK

 Olvassátok el a történetet!

Üzenet

Amikor Zsuzsika délután hazaindult
az iskolából, egy üzenetet kapott
anyukájától:

Zsuzsika nem lepődött meg, 
már máskor is volt ilyen. 
Szeretett Éva néninél len-
ni, mert mindenről jól el 
tudnak beszélgetni. Ami-
kor a szomszéd ház ka-
pujához ért, becsöngetett.
– Csókolom, Éva néni! – 
köszönt illedelmesen.
– Szervusz Zsuzsika, már 
vártalak. Gyere mesélj, mi 
történt ma az iskolában? – 
fogadta kedvesen Éva néni.

– Képzeld, matekórán én lettem a szorzókirály! – lelkendezett 
a kislány.
– Nagyszerű, gratulálok!
– Köszönöm, de sajnos a nyelvtanfelmérőm csak négyes lett.
– Mutasd, nézzük át, mi volt a hiba, majd segítek kijavítani!
– Az jó lesz, köszönöm szépen! – és Zsuzsika máris elővette a 
felmérőfüzetét.

16:00
Egy kicsi

t később
 érek 

haza, add
ig menj át 

a szomszédba É
va 

nénihez! 
Várni fog

,

már beszél
tem vele. 

Puszi Any
u
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Ezután elmélyülten gyakorolni kezdtek. Mire édesanya meg-
jött, már jól ment a hibás feladat is. Sőt, még arra is volt idő, 
hogy megbeszéljék az iskolai eseményeket. 

 Beszéljük meg!

•  Hová ment Zsuzsika az iskola után?
•  Miért szeretett Éva néninél lenni?
•  Hogyan folytatnátok a történetet?
•  Miért jó, ha vannak ismerőseink?

 Mondd el!

•  Ismered a szomszédaidat?
•  Szoktál beszélgetni velük?

16:00

Játék

 Játszani fogunk!

Az történt velem, …

Üljetek körbe, kiszámolóval döntsétek el, kihez kerüljön elő-
ször a mackó! Akinél van, az kezdheti elmesélni azt az érdekes 
eseményt, ami azóta történt vele az iskolában, amióta második 
osztályos. Figyelmesen és csendben hallgassátok meg társai-
tok élménybeszámolóját! Majd beszéljétek meg, kivel történt 
a legérdekesebb, legizgalmasabb esemény!
El is játszhatjátok!
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A természet  
rendje

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELMI 
EMLÉKEI

 Olvassátok el a történetet!

Mátyás király könyvtára

Hunyadi Mátyás híres könyvtára a budai várban 
volt. 
Az ott őrzött kódexeket hagyományosan korvi-
náknak nevezzük.

A kódexek egyedi bőrkötésben vannak, a borítójukon Mátyás 
király címere látható.
Mátyás király címerén egy szárnyát 
kissé felemelő fekete holló van, cső-
rében aranygyűrűt tart.
A kódexekben a kezdőbetűk mindig 
díszesebbek, ezeket iniciáléknak 
hívjuk.

 Beszéljük meg!

•  Mi található a budai várban?
•  Mit tudtál meg Mátyás király híres könyvtáráról?
•  Mit jelent az iniciálé?
•  Készíts a neved kezdőbetűjéből iniciálét!

 Mondd el!

•  Lakókörnyezetedben milyen történelmi helyekről tudsz?
•  Van-e a lakóhelyeden történelmi személyről elnevezett utca?
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A természet  
rendje
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KÖRNYEZETÜNK VÉDELME
  
 Hallgassátok meg a történetet!

Jókai Mór

Hol kezdtem a kertészkedést?

Még iskolás fiú voltam. Az iskolának a rengeteg nagy udvarát, 
ott, ahol kikövezve nem volt, ellepte a székifű meg a kutyaka-
por. Azt a telket felosztottuk magunk között egyenlően. Ki-ki 
felásta a magáét. Akinek nagyon homokos rész jutott, nem 
restellt talicskával kimenni a mezőre, s onnan hozni jó tele-
vény földet. Összehordtunk aztán innen-onnan mindenféle 
virágpalántát. A kikanyargatott virágágyakat beszegélyeztük 
tengerifűvel, aminek szép virága van. A kert végébe víztartót 
ástunk, hogy legyen öntözővizünk. S nyár derekára pompás 
kert díszlett az iskola udvarán. Ott töltöttük mind valamennyi-
en az üres időnket, nekivetkőzve, gyomlálva, kapálva. Hát ti 
ezt nem tudnátok megtenni?
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 Beszéljük meg!

•  Milyen munkát végeztek a gyerekek az iskolaudvaron?
•  Miért csinálták? Hogyan folytatnátok a történetet?
•  Nálatok milyen az iskolaudvar?
•  Hogyan vigyáztok a növényekre?
•  Készítsetek rajzot az iskolátok udvaráról!

 Mondd el!

•  Milyen kerti munkát csinálsz szívesen? 
•  Miért jó, ha szép a környezetünk?
•  Milyen tanácsot tudsz adni a környezetünk védelmére?
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TERMÉSZETVÉDELEM

 Hallgassátok meg a történetet!

Németh István

Mi van a hegyen?

Fönt vagyunk a hegyen. A hegyen vannak: egerek, kígyók, han-
gyák, szarkák. Van még róka és fácán is.
A hegy egészen más, mint lent a házunk előtt az a kibetonozott 
tér. Azon napközben nincs semmi, még hangya se. Csak dél-
után és estefelé telik meg autókkal. Fönt a hegyen már harkályt 
is láttam. De legtöbb a hangya. Földben van a házuk. Tízszer 

akkora morzsát cipelnek, mint maguk. A lyukon nem fér 
be a morzsa. Folyton ki-be szaladgálnak a lyukon. 

Tücsök is igen sok van. A tücskök feketék és 
nappal is muzsikálnak. Apa azt mondta, 

hogy a hátsó lábukkal. Alig hihető, de 
mindenesetre érdekes. Megfigyeltem, 
hogy a tücsköket nagyon szeretik a 
madarak. Megenni. A gyíkok a legye-
ket szeretik. Én ha apával fölmegyek 
a hegyre, figyelem a hangyákat, a 
gyíkokat meg a többieket. A szarká-
nak hosszú farka van, és csörög. A 
hegyen sok állat van, sok gyümölcs, 

viszont gyereket ritkán látni. Már ki-
gondoltam, hogy lehozom a bogara-

kat. De apa azt mondta, hiába hoznám le 
őket. A házunk előtt a betonba úgyse tud-

nának lyukat fúrni, és elpusztulnának.
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 Beszéljük meg!

•  Miért szeretett az író fölmenni a hegyre?
•  Milyen állatok vannak a hegyen? Mit tudtatok meg róluk?
•  Miért akarta lehozni a bogarakat?

 Mondd el!

•  Hová szoktatok kirándulni menni?
•  Miért és hogyan kell védeni a természetet?

 Olvassátok el!

A természet a mi tágabb otthonunk. Jelen van min-
denben: ételünkben, italunkban, lélegzetvételünk-
ben. Mindannyian őrzői lehetünk a természet kin-
cseinek. Rajtunk és rajtad is múlik, hogy bolygónk 
lakható marad-e nekünk, s az utánunk jövőknek.
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VÉDETT TÁJAK

 Olvassátok el!

Azokat a tájakat, területeket, vidékeket nevezzük védettnek, 
ahol olyan ritka növények, állatok élnek, amelyeket meg kell 
menteni a kipusztulástól. Ilyen helyek a nemzeti parkok:
Kiskunsági Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Bükki 
Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Őrségi Nem-
zeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti 
Park, Körös–Maros Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park, 
Fertő–Hanság Nemzeti Park.

56

OH_ETI02TA_Etika_2_tk.indd   56 2021. 03. 19.   9:04



Földünket állat- és növényfajok millióival osztjuk 
meg. Minden élőlénynek, így vagy úgy, szüksége van 
valamennyi többi fajra is.

Minden növény és állat természetes környezetében szeret 
élni. Ha az élőhelyüket elpusztítjuk, az azon osztozó fajokat is 
kipusztulásra ítéljük. 
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ENERGIATAKARÉKOSSÁG

 Olvassátok el!

A mindennapi életünk során sokféle energiát használunk fel.
Sötétedés után felkapcsoljuk a lámpát. Ha éhesek vagyunk, 
ételt főzünk vagy megmelegítjük. Tisztálkodunk minden este, 
hajmosás után nyúlunk a hajszárítóért. A piszkos ruhánkat 
kimos suk a mosógépben. A gyűrött ruhát kivasaljuk. Amikor 
fázunk, bekapcsoljuk a fűtést. Ezek számunkra olyan termé-
szetesek, hogy nem is gondolkodunk el azon, hogy a működé-
sükhöz szükséges energiák, a víz, a gáz, az áram, honnan van-
nak. Pedig az előállításukhoz szükséges ásványi anyagok 
mennyisége véges, és még nagyon sokba is kerül. Ezért minden 
embernek, tehát a gyerekeknek is takarékoskodniuk kell az 
energiával! Mi az, amit te is megtehetsz? 
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Játék

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK

Olvassátok el közösen a mondatokat! Ha igaz, tapsoljatok, ha 
nem igaz, dobogjatok a lábatokkal!

•  Fogmosás közben ne folyassuk a vizet!
•  A csöpögő csapot nem kell sürgősen megjavítani.
•  Ha kimegyünk a szobából, kapcsoljuk le a villanyt!
•  Inkább zuhanyozzunk a kádban fürdés helyett!
•  Ha elmegyünk otthonról, kapcsoljuk ki az 

elektromos készülékeket!
•  Takarékosabb, ha folyó vízben mosogatunk.
•  Ha kertes házban laksz, gyűjtsétek hordóba 

az öntözéshez az esővizet!
•  Ha lehet, inkább gyalog menjetek a közele-

tekben lévő helyekre!
•  A kinőtt ruhákat dobjátok ki a szemetesbe!

Mondjatok még igaz állításokat az energiatakarékos tevékeny-
ségekkel kapcsolatban!

 Beszéljük meg!

•  A mindennapi életünkhöz milyen energiák szükségesek?
•  Hogyan takarékoskodhatunk velük?

 Mondd el!

•  Nálatok milyen energiatakarékos szokások vannak?
•  Min kellene változtatni, hogy energiatakarékosabban éljetek?
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VÉDETT NÖVÉNYEK
 

Olyan vadon élő növényeket nevezünk védettnek, amelyek 
száma már annyira kevés, hogy a kipusztulás fenyegeti őket. 
Ezért vigyázni kell rájuk, nem szabad letépni őket!
Ilyenek például: 1. hóvirág, 2. boglárka, 3. dunai szegfű,  
4. nárcisz, 5. fekete galagonya, 6. erdei szellőrózsa, 7. hegyi 
kökörcsin, 8. tavaszi tőzike, 9. sárga liliom.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

hóvirág, 

boglárka,

 nárcisz,  dunai szegfű, erdei szellőrózsa,

fekete galagonya,  hegyi kökörcsin, sárga liliom,   tavaszi tőzike.

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.
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VÉDETT ÁLLATOK
 

Olyan vadon élő állatokat nevezünk védettnek, amelyek szá-
ma már annyira kevés, hogy a kipusztulás fenyegeti őket. Ezért 
vigyázni kell rájuk, nem szabad bántani vagy hazavinni őket!
Ilyenek például: 1. folyami kagyló, 2. óriás keresztespók, 3. ti-
szavirág, 4. lápi szitakötő, 5. parlagi vipera, 6. kis lilik, 7. rétisas, 
8. kis héja, 9. borzas gödény, 10. füstifecske, 11. kék vércse, 
12. fekete gólya, 13. hiúz, 14. uhu, 15. vadmacska. 

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
, füsti fecske , vadmacska,

 hiúz

 folyami kagyló,  óriás – keresztespók,

 tiszavirág, 

lápiszitakötő
, parlagi vipera,

 kis lilik
feketególya

borzas gödény,

rétisas kis héja kék vércse

, uhu bagoly
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 Beszéljük meg!

•  Milyen területeket nevezünk védettnek, és miért?
•  Miért nevezzük védettnek az állatokat?
•  Milyen növényeket nevezünk védettnek, és miért?
•  Gyűjtsetek képeket védett állatokról és növényekről!

 Mondd el!

•  Voltál-e már valamelyik nemzeti parkban?
•  Milyen védett növényeket láttál már? Melyik a kedvenc 

védett állatod? 
•  Mit tennél, ha azt látod, hogy valaki védett növényt akar 

letépni?

A kihaláshoz közel álló, veszélyeztetett állat- és 
növényfajok pusztítását a törvény bünteti. 
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Játék

 Játszani fogunk!

Mesél az erdő

Alkossatok erdőt úgy, hogy válasszon mindenki egy növény- 
vagy egy állatszerepet! Ezután az erdő „lakói” kezdjenek el be-
szélgetni az életükről, az emberek viselkedéséről! Készíthettek 
a játékhoz jelmezeket vagy fejdíszeket.
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Mentovics Éva

A madáretetőnél
(részlet)

Számtalan kis pelyhes jószág
havas ágon didereg.
Vékony, lenge tollruhában
Hogy bírják a hideget?

Gúnyájukat szél borzolja,
apró lábuk reszkető.
Ilyen cudar, fagyos télen
nagy kincs ám az etető.

Hó borít el minden ágat,
sehol sincs már élelem
– Gyertek, gyertek apró cinkék!
Bátran, semmi félelem.

Dehogy félnek, ugyan miért?
Hisz naponta betérnek,
Jóllaknak apró maggal,
s hoznak újabb vendéget.
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 Beszéljük meg!

•  Mikor és miért kell etetni a madarakat?
•  Szerintetek miért fontos télen a madarak folyamatos etetése?

 Mondd el!

•  Készítettél már madáretetőt?
•  Milyen eleséget raktál bele? 

 Olvassátok el!

Mindenki segíthet

Télen madáretetőket készíthettek, és abban etethetitek az 
éhező madarakat. Nyáron a nagy hőségben kis itatókat tehet-
tek ki, így gondoskodva számukra az ivóvízről.

Minden segítség fontos, bármilyen kicsi is legyen. 
Az állatoknak ma nagyobb szükségük van erre, mint 
eddig bármikor.
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Közös  
ünnepek
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MIKULÁS-JÁRÁS

 Olvassátok el!

Gondolatok a jóról és a rosszról

A legenda szerint Szent Miklós püspök egy éjjel három jórava-
ló, de nagyon szegény lány ablakába titokban egy-egy zacskó 
aranyat tett. Azért tette, mert segíteni szeretett volna rajtuk, 
hogy férjhez tudjanak menni. Amikor a legkisebb lány kinézett 
az ablakon, már csak egy piros köpönyeges, piros süveges ala-
kot látott elsietni a hóesésben.
Innen ered az a szokás, hogy 
minden év december 6-án jön a 
Mikulás. Ajándékot hoz a jó gye-
rekeknek, aki pedig rossz volt, 
virgácsot kap. 

 Beszéljük meg!

•  Ti hogyan készültök a Mikulás érkezésére?

 Mondd el!

•  Te milyen jó cselekedetet tettél már?
•  Mikor mondták rád, hogy jó vagy?
•  Mondták már rád valamikor, hogy rossz vagy? Miért?
•  Fejezd be a mondatokat! 

Szerintem jó vagyok, amikor… 
Szerintem rossz vagyok, amikor…

Ha jó embert követsz, megtanulsz jónak lenni.

Közös  
ünnepek
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CSALÁDI ÜNNEPEK
ÉS HAGYOMÁNYOK

 Olvassátok el a verset!

Mentovics Éva

Ünnepel a család
(részlet)

Ha nálunk lesz dédi mama,
nagymami és nagypapi,
jó lesz megint régi, vicces
emlékekről hallani.

Kacagástól zeng majd a ház,
szinte táncol a szoba,
s édesanyám hangja csendül:
– Elkészült a vacsora!

Lehet névnap, születésnap,
újév, húsvét, karácsony,
s egyébként is igen gyakran
együtt van a családom.
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 Beszéljük meg!

•  Milyen családi ünnepek jutnak eszetekbe a képekről?

 Mondd el!

•  A te családodban milyen ünnepek, hagyományok élnek?
•  Szerinted miért fontos egy családban a szokások megtartása, 

a hagyományok ápolása?
•  Vannak – e a szüleidnek olyan szokásai, amit a nagyszüleidtől 

vettek át?

Egy szerető család olyan, mint egy puha fészek.
gondoskodó, védő, biztonságot adó.
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A karácsony ünnepe és a hanuka ünnepe

 Olvassátok el!

Az egyik legnagyobb keresztény ünnep Jézus születésének 
napja decemberben, a karácsony.
A három napig tartó ünnepre feldíszített fenyőfát, karácsony-
fát állítanak.
Az első napon, a szentestén, 
a család együtt vacsorázik.
Egy régi karácsonyi hagyo-
mány, hogy az összetartozás 
jeleként az édesanya egy al-
mát annyi felé szel, ahányan 
az asztal körül ülnek és min-
denki kap belőle egy – egy 
darabot. Így jelképezve azt, 
hogy a család minden tagja, együtt alkot egy kerek egészet, 
mint amilyen az alma is volt.
Vacsora után a családtagok megajándékozzák egymást, kará-
csonyi dalokat énekelnek, játszanak, beszélgetnek, és vannak, 
akik az éjféli misére is elmennek a templomba.  
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A hanuka, a fény és az öröm ünnepe az egyik legismertebb 
zsidó ünnep.
Decemberben nyolc napon át egy-egy gyertyát gyújtanak meg 
a nyolcágú gyertyatartón. A nyolc napon át égő mécses csodá-
jára emlékeznek, amit ré-
gen Jeruzsálem város fel-
szabadításának örömére 
gyújtottak. Ilyenkor meg-
ajándékozzák egymást, 
különösen a gyerekeket.  
A család együtt tölti az es-
téket vacsorával, játékkal, 
meghitt beszélgetéssel.

A gyertyagyújtás után sok otthon-
ban trenderlit vagyis pörgenttyűt 
játszanak. Ha ti is szeretnétek 
trenderlit játszani, keressétek meg 
a játék leírását az interneten!

 Beszéljük meg!

•  Mit ünnepelünk karácsonykor?
•  Milyen szokások kapcsolódnak a karácsonyhoz?
•  Mi a zsidó vallású emberek legismertebb ünnepe?
•  Milyen szokások tartoznak ehhez az ünnephez?
•  Miben különbözik a két ünnep? Mik a hasonlóságok?

 Mondd el!

•  Nálatok hogyan ünnepel a család?
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 Olvassátok el!

Mentovics Éva

Pünkösdi király

Kiskertekben settenkedik
a reggeli szél,
pünkösd fényes vasárnapja
jókedvet ígér.

Mérkőzzünk meg, gyertek fiúk,
ki a mezőre!
Ki közülünk a legfürgébb?
Futás előre!

Súlyemelés, kötélhúzás,
labdahajítás!
Erőt kíván, edzettséget,
hidd el, nem vitás!

Feszülnek a vállak, muszklik,
simul ránk a mez.
Könnyen lehet, mindenkinek
Izomláza lesz.

Győztesünknek nagy főhajtás,
és korona jár.
Ő lesz idén az ünnepelt
pünkösdi király!
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Játék

 Játszani fogunk!

Pünkösdi királyválasztás

A pünkösd – a pentékoszté – görög szóból származik, jelentése: 
ötvenedik, azaz a húsvét után eltelt napok számát jelenti, amikor 
ünnepeljük ezt a jeles napot. A népi hagyomány szerint ügyessé-
gi versenyek nyertese lehet a pünkösdi király, aki ezért különbö-
ző kiváltságokat, kedvezményeket élvezhet egy napig.
• Találjatok ki hasonló versenyszámokat, ami alapján kiválaszt-
hatjátok, ki a legügyesebb, azaz ki lesz a pünkösdi király! Né-
hány ötlet az ügyességi versenyekhez: karikahajtás, fára má-
szás, zsákban futás, gólyalábon járás, ugrálókötelezés, célba 
dobás, kő-papír-olló, cserépen futás, karikadobás.

Szólás
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 Olvassátok el a verset!

Zelk Zoltán

Vakáció

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!
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 Beszéljük meg!

•  Mivel és hol töltik a gyerekek a szünidőt?

 Mondd el!

•  Milyen szünidei programokat tervezel?
•  Mit tanácsolnál a társaidnak, mire vigyázzanak a szünetben?
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ÚTRAVALÓ

Ebben az évben is sokat és sok mindenről beszélgettünk.
Megbeszéltük, hogy mi a jó és mi a rossz.

Azt se felejtsd el, hogy mi a helyes és mi a helytelen!
Ne csak tudd a jót, hanem tedd is!
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 Mondd el!

•  Neked melyik téma tetszett a legjobban? Miért?
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