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VÉGE A VAKÁCIÓNAK

 Olvassátok el a verset!

Létay Lajos

Jó tanulást!
(részlet)

Kicsit elrabolt a rigó,
csöppet elcsípett a darázs,
elvitt belőle a patak,
vonat, tenger, táborozás,
s mire megcsörren a dió,
volt-nincs már a vakáció!

Sajnálod-e? No, ne tagadd,
én is sajnálom a nyarat, 
a madarat, hogy elrepült,
a patakot, hogy elszaladt,
de mit tehetnék, kis koma,
ősz van, megnyílt az iskola.

S ugye nem is rossz ez!
Megint együtt a sok jó barát,
a rétről a sok labda mind
ide a nagy udvarra szállt,
s ahány kiránduló, halász,
mind itt zsibong most, itt tanyáz.



 Beszéljük meg!

• Milyen nyári programokról szól a vers?
• Milyen jelekből tudjuk, hogy már itt van az ősz?

 Mondd el!

• Mi mindent csináltál a nyáron?
• Vártad-e már az iskolakezdést? Miért?
• Mit vársz a harmadik osztálytól?

5
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TULAJDONSÁGAIM

 Olvassátok el a mesét!

Légy jó!
Magyar népmese

Az Óperenciás-tengeren túl, szép Csodaországban egy kis her-
cegnő született. Bölcsője köré gyűltek a tündérek, hogy meg-
ajándékozzák őt.
Az első tündér így szólt:
– Én szépséggel ajándékozlak meg. Aki rád néz, úgy véli, tava-
szi virágot lát.
– Én olyan szép színű szemmel ajándékozlak meg, mint a ten-
ger kékje – mondta a második.
– Én sudár alakot adok neked – ígérte a harmadik.



– Tőlem – szólt a negyedik – a földbe rejtett aranykincseimet 
kapod.
A tündérkirálynő halkan így szólt:
– A szépség elhervad. A sudár alak elváltozik, a kincs elfogy. 
Én jóságot adok neked. A szív jósága olyan, mint a nap melege: 
életet ad. A jóság, a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás, 
melyből minél többet merítesz, annál bőségesebben buzog.
Ekkor az alvó gyerek fölé hajolt, gyengéden megérintette, s ezt 
suttogta: 
– Légy jó!

 Beszéljük meg!

• Milyen külső tulajdonságokkal akarták a tündérek
 megajándékozni a kis hercegnőt?
• Mivel ajándékozta meg a tündérkirálynő?
• Szerintetek melyik tulajdonság fontosabb?

 Mondd el!

• Neked milyen külső és belső tulajdonságaid vannak?
• Miben vagy ügyes, és miben kevésbé?
• Melyik tulajdonságodat szereted a legjobban? Miért?
• Van-e olyan tulajdonságod, amin változtatni szeretnél? Miért?
• Szerinted mi kell ahhoz, hogy változni tudj?

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lénye-
ges, az a szemnek láthatatlan.”

(Antoine de Saint-Exupéry)
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KEDVELT TEVÉKENYSÉGEIM

 Beszéljük meg!

• Milyen tevékenységeket láttok a képeken?
• Milyen szabadidős tevékenységeket ismertek még?

 Mondd el!

• Mivel és hogyan töltöd a szabadidődet?
• Van olyan tevékenység, amit nem kedvelsz? Miért?

Amit szeretek csinálni, azt soha sem unom meg.
8
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Játék

 Játszani fogunk! 

Névjegykártya

Minden gyerek készítsen magáról egy olyan „névjegykártyát”, 
amelyre nem a nevét, hanem a rá jellemző tulajdonságokat 
írja! Tehát azt, hogy milyennek látja magát. Ezután szedjük ösz-
sze a kártyákat, majd keverés után mindenki húzzon egyet! 
Felolvasás után próbálja meg mindenki kitalálni, ki írhatta a 
kártyán levő szöveget. Ha ez nem sikerül, bárki segíthet, de
a kártya tulajdonosa csak a legvégén.

feledékeny

verekedős

jószívű

segítek
a lányoknak

rendetlen

néha
lustálkodom

engedékeny

kitartó segítőkész

sértődékeny

érdeklődő

szorgalmas

jókedvű

kíváncsi
akaratos

okos
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A falból zene szól
náluk, ezt szeretik,
táncol, pörög-forog
éjt nappal mindegyik.

A ruhájuk selyem,
gyémántjuk igazi,
már ha ezt a mesét
beveszi valaki.

Azt mondják a fiúk,
nyávogunk, selypegünk,
játszani nem lehet
semmi jót se velünk.
(...)
És egymást lökdösik,
rúgják, labda sehol,
azt mondják, ez foci,
ruhájuk csupa por.

Lackfi János

Fiúk dala
(részletek)

Lackfi János

Lányok dala
(részletek)

ÉRZELMEK

 Olvassátok el a verseket!



Mind nyelvet nyújtogat,
s ha felrúgod ezért,
bőg és árulkodik:
még te kapsz büntetést.

Körmükre szíveket
tollukkal festenek,
kibírhatatlanok,
s belénk szerelmesek.

Autókártyázva meg
összevesznek azon,
hogy hány köbcenti a
hengerűrtartalom. 
(...)
A fenekünk alá
ők tesznek rajzszöget,
békén nem hagynak, és
belénk szerelmesek.
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 Beszéljük meg!

• Milyennek látják a fiúk a lányokat?
• Milyen tulajdonságaik vannak a fiúknak a lányok szerint?

 Mondd el!

• Te milyennek látod magad?
• Mit szeretnek benned a szüleid, a nagyszüleid, a barátaid,
 és miért?
• Mit nem szeretnek benned, és miért?
• Fontos-e számodra, hogy mindenki szeressen?
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PÉLDAKÉPEK 

 Olvassátok el az újsághíreket!   

Egy 17 éves fiatal lány segélykiáltásra lett figyelmes. Elindult a hang irányába, ami a folyópartra vezette. A folyóban egy kapálódzó, életéért küzdő kisfiút látott. Azonnal a segítségére sietett, és sike  rült a rémült fuldoklót kimentenie.

Két fiatal lány t
artott hazafelé a

z 

 iskolából. Észreve
tték, hogy egy idő

s 

bácsi eszméletlenü
l fekszik a földön

.

Mivel mindketten jártak életmentő 

tanfolyamra, tudtá
k, hogy ilyen hely



zet ben mit kell tenniük. Az egyik 

kis lány azonnal hí
vta a mentőket, mí

g 

a másik megkezdte
 a bácsi újraéles

z

tését. A mentők kó
rházba szállítottá

k 

az idős embert, ak
i azóta jól van, é

s 

hálásan gondol fia
tal megmentőire.



 Beszéljük meg!

• Milyen helyzetekbe kerültek a bajba jutott emberek?
• Kik segítettek rajtuk?
• Milyen tulajdonságok jellemzik a másokon segítőket?
• Mit gondoltok, példaképeknek nevezhetjük őket? Miért?

 Mondd el!

• Te vagy a környezetedben élők kerültek már hasonló
 helyzetbe?
• Mit gondolsz, kötelességünk-e a segítségnyújtás?
• Hallottál-e már olyan esetről, amikor állatok kerültek
 veszélybe?
• Mit kell tenned ilyenkor?

Soha ne késlekedj segítséget nyújtani annak, aki baj-
ba került! A gyors segítség életet menthet!

Villámcsapás miatt kigyulladt egy épület nádfedésű 
tetőszerkezete. Két, szabadnapját töltő fiatal tűz
oltó észrevette az égő épületet.Nem késlekedtek, azonnal az égő házba rohantak, ahol 
két felnőttet és egy gyermeket találtak. A két fia
tal kimentette a bajba jutott embereket. Az épület 
tetőszerkezete leégett, de a tűzoltóknak sikerült 
megakadályozniuk a tűz továbbterjedését.Egy 17 éves fiatal lány segélykiáltásra lett figyelmes. Elindult a hang irányába, ami a folyópartra vezette. A folyóban egy kapálódzó, életéért küzdő kisfiút látott. Azonnal a segítségére sietett, és sike  rült a rémült fuldoklót kimentenie.
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CÉLOK, VÁGYAK 

 Olvassátok el a történetet!

Dani és Picur

Dani már nagyon régóta szeretett volna egy kiskutyát.
– Anyu, légyszi, légyszi, engedd meg, hogy legyen egy kisku-
tyám! Már harmadikos vagyok, tudok rá vigyázni. Jó lenne, mert 
sokat játszhatnánk együtt, és sose lennék egyedül.
– Igen, de amíg ilyen rendetlen vagy, addig nem kaphatsz kis-
kutyát. Most is már egy órája kérem, hogy csinálj rendet a szo-
bádban. Nézd meg az íróasztalodat, a szőnyegedet, a játékpol-
codat, a ruháidat, minden szanaszét hever. Majd, ha már rendet 
tudsz tartani magad körül, akkor lehet róla szó. 
– Megígérem, megígérem, máris megyek rendet csinálni! – és 
már futott is Dani a szobájába. Járt a keze, mint a motolla, fél 
óra múlva már hívta is az anyukáját, nézze meg, milyen gyönyö-
rű rendet rakott.



– Na látod, milyen ügyes vagy! – dicsérte meg Danit anyukája. – 
Ez egy alkalom, de ha továbbra is ilyen rendet tudsz tartani, ak-
kor teljesülhet a vágyad. Már hallottam, hogy a szomszéd néni 
kutyájának tavaszra lesznek kölykei. Akkor abból az alomból 
kaphatsz egy kiskutyát. Persze, addig meg kell változnod, min-
dig ilyen szép rend legyen a szobádban!
Dani megígérte, és be is tartotta, hogy megőrzi a rendet. Egy 
idő múlva úgy megszokta, hogy nem is esett nehezére a rend-
rakás, sőt, még takarítani is segített az anyukájának. Tavasszal 
megszülettek a kiskutyák. A három közül a legkisebbet válasz-
totta, és Picurnak nevezte el. Dani elérte a célját, teljesült a 
vágya. Azóta is sokat játszanak együtt Picurral.

„Bármi, ami nem lehetetlen, megtehető, ha az em-
ber valóban rászánja magát arra, hogy megtegye…”

(Nicholas Winton)
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 Beszéljük meg!

• Milyennek ismertétek meg Danit?
• Mi volt Dani vágya?
• Mi volt az anyukájának a feltétele?
•  Mit gondoltok, hogyan  

folytatódott Dani története?

 Mondd el!

• Neked van olyan vágyad, amit szeretnél megvalósítani?
• Mit kellene tenned érte?
• Volt már olyan célod, amit sikerült elérned? Hogyan?



Család – Helyem 
a családban
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Család – Helyem 
a családban

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

 Csoportos témafeldolgozás 

Alakítsatok négy csoportot!
Válasszatok csoportonként egy-egy témát, majd írjátok le, mit 
tanácsolnátok társaitoknak az egészséges életmód kialakításá-
hoz és gyakorlásához! Végül osszátok meg egymással a gondo-
lataitokat, számoljatok be tapasztalataitokról a többi csoport-
nak! Készítsetek plakátot kivágott újságképekből!
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Segítenek a kérdések:
Táplálkozás • Melyek az egészséges táplálkozás fő szabályai?
Sportolás • Miért fontos a sport, a mozgás?
Öltözködés • Milyen a helyes, időjárásnak megfelelő öltözkö-
dés?
Tisztálkodás • Melyek a helyes tisztálkodás szabályai?

Mit jelentenek az alábbi szólások, mondások?

•  Tisztaság fél egészség.

•  Szép, vigasztaló szó betegnek orvosság.

•  Akkor becsüli az ember az egészséget,  
mikor beteg.

•  Legnagyobb kincs a jó egészség.

•  Mindennap egy alma  
az orvost távol tartja.

•  Amit eszel, azzá leszel!

•  Nem azért élünk, hogy együnk,  
hanem azért eszünk, hogy éljünk.

„Ha megeszel valamit, amiről tudod, hogy árt neked, 
akkor jobban szereted az ételt, mint saját magadat.”

(Julian Brass)
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ELFOGADVA ÉS ELUTASÍTVA

 Olvassátok el a történetet!

Nóri naplója
(részlet)

Mátéval egy utcában lakunk, ugyanabba  
az iskolába járunk, és még osztálytársak is 
 vagyunk.
Néha előfordul, hogy reggel együtt me-
gyünk, de ezt nem igazán szeretem, mert 
szerintem a fiúkkal nem lehet semmiről 
sem beszélgetni. Még köszönni se akar-
tam neki, de az illendőség kedvéért kel-
letlenül odamondtam:
– Szia!
Aztán csendben ballagtunk egymás mellett 
az iskoláig.
Az én anyukám és Máté anyukája egy helyen 
dolgozik, így mindig meg tudják beszélni, mi tör-
tént az iskolában. Máté anyukája elpanaszolta anyu-
kámnak, hogy sokszor barátságtalan vagyok Mátéval. Még 
azt is elmesélte, hogy az osztálykiránduláson Máté mindenféle 
bogarakat mutatott nekem, és ezért én dedósnak csúfoltam. 
Sőt még azt is, hogy nem akartam mellé ülni a buszon, pedig 
már csak ott volt szabad hely.
Nem értették, mi lehet ennek az oka.
Aznap este megkérdezte tőlem anyukám, hogy miért vagyok 
olyan undok Mátéval. Azt válaszoltam:
– Mert a fiúk olyan unalmasak és buták!



20

– Ezt miből gondolod, ha nem is beszélgetsz velük? – kérdezte 
anya.
És akkor elmesélte, hogy amikor ő iskolás volt, nemcsak a 
lányokkal, hanem a fiú osztálytársaival is jókat tudott beszél-
getni és játszani. Sokszor segítettek egymásnak egy-egy nehéz 
matekfeladat megoldásában és másban is. 
Ezen elgondolkodtam, és elhatároztam, hogy beszélgetek 
Mátéval. Kíváncsi voltam, mi fog ebből kisülni.

Másnap reggel mosolyogva szólítottam meg:
– Szia, Máté! Mit csináltál tegnap délután?
Láttam, hogy kicsit meglepődött, de azonnal válaszolt: délutá-
nonként a szomszéd bácsinak segít, aki már nagyon idős, és 
nehezen mozog. Ezért elvállalta, hogy leviszi sétálni a kutyáját. 
És csak mesélte az érdekesebbnél érdekesebb történeteket 
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Morzsi kutyáról. Olyan vic-
cesen adta elő, hogy még 
a könnyem is kicsordult 
a nevetéstől. S míg hall-
gattam Mátét, rájöttem, 
hogy óriásit tévedtem: 
Máté nem is unalmas fiú!
Azóta pedig már sokszor 
együtt megyünk sétáltatni 
Morzsi kutyát.

 Beszéljük meg!

•  Miért volt barátságtalan Nóri Mátéval?
•  Miről mesélt neki az anyukája?
•  Miért változott meg Nóri véleménye Mátéról?
•  A családban kivel és mit szoktatok  

megbeszélni az iskolában történtekről?

 Mondd el!

• Veled viselkedtek már hasonlóan? Milyen érzés volt?
•  Te voltál már barátságtalan valakivel? Elgondolkodtál már 

azon, mit érezhet az, akit megbántottál?
• Kértél már bocsánatot, ha tévedtél?

Szólás:
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Játék

 Játszani fogunk!
  
Haragszom rád!

Körben ülnek a gyerekek. Egyik társuk feláll, kezében kendő 
van. Valakinek odadobja, és közben ezt mondja: „Haragszom 
rád!” Aki kapta, megkérdezi: „Miért?”
Most valami okot kell a vádlónak kitalálnia, hogy miért harag-
szik. Ez lehet viselkedésre, külső vagy belső tulajdonságra vo-
natkozó. Például: „Mert piszkos a ruhád.” Erre feleletet kell 
adni a megdobottnak, például: „Azért piszkos a ruhám, mert 
elestem az udvaron.” A válaszadás után egy másik gyereknek 
dobja a kendőt, és mondja: „Haragszom rád!” Így folytatják, 
amíg mindenki sorra nem kerül. Mondhatják még például:

Játszhatják úgy is, hogy a kendőt dobó játékos azt mondja:
„Kedvellek téged!”
A „Miért?” kérdés után a válasz lehet például:
„Mert kedves vagy.”
„Mert figyelmes vagy.”... stb.

„Haragszom rád, mert
csúnyán beszélsz!”

„Haragszom rád,
mert sokszor veszekedsz!”

„Haragszom rád,
mert kócos a hajad!”

„Haragszom rád,
mert rendetlen vagy!”

„Haragszom rád,
mert verekedtél!”
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CSALÁDI ÜNNEPEK

 Olvassátok el a verset!

Kállay Sándor

Boldog születésnapot!

Jöttünk Téged köszönteni,
hát kiáltunk jó nagyot:
Boldog születésnapot!

Számíthatsz rá, amit kívánsz,
ma biztosan megkapod.
Boldog születésnapot!

Ha úgy tetszik, a tortából
vedd a legszebb darabot.
Boldog születésnapot!
(...)

Azt kívánjuk a világra
táruljon ki ablakod.
Boldog születésnapot!
(...)
Legyél mindig nagyon vidám,
sugározzon mosolyod.
Boldog születésnapot!

Ne csupán csak ma légy boldog,
legyen csodás holnapod.
Boldog születésnapot!

Tiszta szívből megköszöntünk
és kiáltunk jó nagyot:
Boldog születésnapot!
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 Beszéljük meg!

• Ismertek-e más köszöntő versikéket?
• Miért más ez a nap?
• Milyen dalokat szoktatok elénekelni az ünnepeltnek?

 Mondd el!

• Melyik volt életed legemlékezetesebb szülinapja? Miért?
• Milyen szokások kapcsolódnak nálatok a születésnapokhoz?
• Részt veszel az ünnepi előkészületekben? Ha igen, hogyan?

Közmondás:
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

 Olvassátok el a történetet!

A törött váza

A családi ünnepi asztalnál gyakran kerülnek elő a gyerekkori 
szép emlékek, vagy az együtt átélt, elkövetett csínytevések. 
Amikor harmadikos nagyfiú lettem, a szüleink megengedték, 
hogy Mimi húgommal egyedül menjünk haza a tanítás után. 
Megbeszéltük, hogy mire kell vigyáznunk útközben, és mi a 
teendőnk hazaérkezés után. Persze a húgommal sokszor cuk-
koltuk egymást, hol én őt, hol ő engem. Hogy mit mondott el 
többször, amitől dühös lettem, már nem emlékszem. A kezem 
ügyébe kerülő kispárnával próbáltam jobb belátásra bírni, 
hogy tűnjön el, és hagyja abba. De a párna a húgom helyett 
egy anyukámnak nagyon kedves vázáját találta el, ami leesett, 
és darabokra tört.

Egy pillanatra megfagyott a levegő. Az első megszeppenés 
után persze mindkettőnk a másikat okolta a történtekért. „Te 
vagy a hibás…!” „Nem, te vagy a hibás…!” – záporoztak a 
mondatok.
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Anyukánk érkezett meg előbb. A cserepeket addigra már el-
takarítottam. Nem is vette észre, hogy mi történt. A húgom 
is hallgatott. Lefekvés után nem tudtam aludni. Egész éjjel for-
golódtam. Bántott a lelkiismeret. Bántott, mert anyukám egy 
kedves emlékét törtem össze, de legjobban azért, mert nem 
voltam őszinte. Aztán reggel, összeszedve a bátorságomat, elé 
álltam. Vettem egy nagy levegőt, és:
– Anyukám, tegnap veszekedés közben levertem a vázát – 
mondtam ki megkönnyebbülten. 
– Igen, tudom – mondta anyukám. – Megtaláltam a szemetes-
ben a cserepeket.



 Beszéljük meg!

• Mi történt a testvérekkel hazaérkezés után?
• Hogyan akarta a báty jobb belátásra bírni a kishúgát?
• Miért nem tudott aludni a kisfiú éjjel?
• Honnan tudta meg az anyuka, hogy mi történt?
• Hogyan érezhette magát Dani, miután elmondta az igazat?

 Mondd el!

• Szerinted hogyan folytatódott a történet?
• Mit tettél volna másképp a kisfiú helyében?
•  Veled történt már hasonló eset? 
•  Ha igen, vállaltad a felelősségedet?

Közmondás:

„Nem fontos, milyen hibát követünk el, az a fontos, 
hogy vállaljuk érte a felelősséget.”

(Wass Albert)

„Akinek tiszta a lelkiismerete, nyugodtan alszik.”
(Émile Zola)
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Helyem  
az osztály

közösségben



PÁRBESZÉD

 Olvassátok el a viccet!

Kislány az utcán

A rendőr késő este egy kislányt talál az utcán. Megkérdezi tőle:
– Hogy hívnak, kicsikém?
– Krisztinek.
– És mi a másik neved?
– Krisztina.
– Jó, de az apukádat hogy hívják?
– Papa.
A rendőr megvakarja a fejét, és tovább faggatózik:
– Hol laksz?
– A mamánál.
– És ő hol lakik?
– Nálunk.
– Jó, de melyik utcában?
A kislány felnéz:
– A rendőr bácsi nem
tudja?
– Nem.
– Hát akkor tessék
jönni, odavezetem.

Helyem  
az osztály

közösségben



 Beszéljük meg!

•  Szerintetek miért vicces a beszélgetés a rendőr és a kislány 
között?

• Vannak-e a párbeszédnek szabályai?
• Mi segítheti, és mi gátolja a megértést?
•  Alkossatok párokat, játsszátok el a következő helyzeteket!  

Beszélgessetek egymással közben!
 – Új iskolába kerültél...
 – Otthon hagytad a tolltartódat...
 – Könyvet szeretnél kölcsönözni a könyvtárból...
 – Megbántottad a barátod, szeretnéd megbékíteni...
 –  El kell mondanod a szüleidnek, hogy jó vagy rossz osztály-

zatot kaptál...

 Mondd el!

• Kivel szeretsz beszélgetni? Miért?  
•  Hogyan tudsz ügyelni arra, hogy a véleményedet másokat 

nem sértő módon fogalmazd meg?

Mondanivalódat pontosan fogalmazd meg, hogy má-
sok is megértsék, amit közölni akarsz!
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Játék

 Játszani fogunk!

Tekintettel

Alkossatok párokat! Az irányító játékosok mimikával, tekintet-
tel és mozdulatokkal próbálják párjukat különféle cselekvések 
végrehajtására utasítani. 
Először csak két üzenet közül választhat az irányító: hív vagy 
küld. Ezután, ha a játszók megfelelően koncentrálnak egymás-
ra, bonyolult cselekvéssorozatokat is végre tudnak hajtani.
Például: Álljon fel! Vegye fel a könyvét a padról! Jöjjön ki a táb-
lához!... stb.

 



TÁRSAIM ÉS ÉN

 Olvassátok el a történetet!

Osztálytársak

Peti és Norbi osztálytársak a 3. b-ben. Mind a két fiú jó tanuló, 
szinte minden tantárgyból jeles. De a magatartásuk változó, 
azaz hármas. Hogy miért? Sajnos nincs olyan nap, hogy vala-
min össze ne vesszenek, sőt, néha előfordul, hogy vereked-
nek is. Például, amikor ketten voltak hetesek, azon vitatkoztak, 
hogy ki törölje le a táblát. Képesek voltak ezért a tábla előtt 
birkózni.

Máskor a mosdóban lökdösődtek, mert fogmosáskor nem 
fértek el egymás mellett.
De volt olyan eset is, amikor az udvaron focizás közben vere-
kedtek össze, mert Peti állítólag nem tartotta be a szabályokat. 
Érdekes módon mégis mindig együtt vannak. És sokszor olyan 
jól tudnak játszani! Ki érti ezt?

A vitás helyzeteket inkább megbeszéléssel és ne
verekedéssel oldjátok meg!
32



 Beszéljük meg!

• Mi a véleményetek a két fiú viselkedéséről?
• Hogyan jellemeznétek őket?
• Mi szokott veszekedést okozni a fiúk között? 
• Hogyan rendezik a vitás helyzeteiket?
• Milyen megoldást javasolnátok nekik?

 Mondd el!

• Van-e ilyen eset a te osztályodban?
• Te szoktál-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért?
•  Miért alakulnak ki ilyen helyzetek? Hogyan lehetne elkerülni 

ezeket?
• Veszekedés után keresed a békülés lehetőségét? 
• Hogyan lehet egy összeveszés után kibékülni? Játsszátok el!
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Játék

 Játszani fogunk!

Jut eszembe...

Üljetek körbe! A kezdő játékos (először egy felnőtt) vegyen 
kezébe egy bábot vagy tárgyat, és mondjon egy mondatot, pél- 
dául az iskoláról. 
„Az iskoláról nekem az osztály jut eszembe.”
A következő játékos egy ehhez kapcsolódó mondatot mond-
jon, úgy, hogy közben átveszi a bábot:
– Az osztályról nekem a tanulás jut eszembe.
– A tanulásról nekem a ... jut eszembe – és így tovább, egészen 
addig, amíg ezt folytatni tudjátok.
A játéknak az a célja, hogy mindenki elmondja, ami az előző
mondattal kapcsolatban eszébe jutott, és így minél hosszabb 
gondolatsor jöjjön létre.
Találjatok ki más, számotokra érdekes témaköröket!
A játékot felnőtt segítsége nélkül, szabadidőben is játszhatjátok.



AZ IGAZI BARÁT

 Olvassátok el a közmondásokat és az idézeteket!

Közmondás:

Barátainkat nem szavaik, hanem tetteik alapján kell megítélnünk.
 (Titus Livius)

Közmondás:

Barátokat csak úgy lehet szerezni, ha az ember maga is barát.
(Ralph Waldo Emerson)

Igaz barátod az, aki a hátad mögött is csak jót mond rólad.
(Sam Ewing)
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Óvakodj attól, ki távol lévő barátját ócsárolja!
(Quintus Horatius Flaccus)

Közmondás:

 Beszéljük meg!

• Mit jelentenek a közmondások és az idézetek? 
• Milyen tulajdonságai vannak egy igaz barátnak?
• Mit tesz, és mit nem tesz egy igaz barát?

 Mondd el!

• Neked van igaz barátod? 
• Kit nevezhetsz a barátodnak?
• Te milyen barátnak tartod magad? 
• Mit csinálsz, ha a barátod olyat tesz, amivel nem értesz egyet?
36
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AZ OSZTÁLY MŰKÖDÉSE

 Olvassátok el a történetet!

Nóri naplója
(részlet)

 

  Szeptember 1., hétfő

Kicsit izgultam reggel, amikor beléptem az osztályba.

Vártam már nagyon ezt a napot, végre 3. osztályos

lettem. Márti néni mosolyogva fogad
ott. Mindenkihez 

volt egy-egy kedves szava, milyen sokat nőttünk,

és milyen szép egészséges színünk van.

Két osztályfőnöki óránk volt. Az első órán mindenkit

megkérdezett, hol nyaralt, mi minden történt vele a

nyáron. Én is meséltem a nagyinál töltött napokról,

milyen sokat fürödtem a Balatonban, és a gyümölcsösről, 

ahol papival lakmároztunk a fáról szedett finom, friss 

gyümölcsökből. Mondta is Márti néni, majd kicsattanok 

az egészségtől. M
ásodik órán sokat beszélget

tünk a helyes 

iskolai magatartásról. Összeállítottuk az osztály sza
bály-

rendszerét, és ezt alá
írásával mindenki el is fogadta.

Azt mondta Márti néni:

– A közösen felállított szabá
lyok betartása m

indenkire 

nézve kötelező. M
egszegésükért büntetés jár. Remélem, 

hogy ebben az évben a szabályok bet
artása

a rosszcsontoknak is sikerülni fog.
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AZ OSZTÁLY SZABÁLYAI

• Az iskolába tiszta ruhában, pontosan érkezem.
• Az iskola minden dolgozóját és társaimat köszönéssel üdvözlöm.
• Tanítóimmal és társaimmal udvariasan viselkedem,
 tisztelettel beszélek.
• Magam és társaim testi épségére vigyázok. Nem verekszem.
• Veszélyes tárgyakat az iskolába nem hozok.
• Mobiltelefonomat kikapcsolva a kijelölt helyre teszem.
• Az iskola minden helyiségére vigyázok.
• Ha szándékosan kárt okozok, azt meg kell fizetnem.
• Elfogadom, hogy a szabályok megszegéséért büntetés jár.

 Beszéljük meg!

• Mit készített el az osztály közösen?
• Nálatok van szabályrend? Készen kaptátok, vagy az osztály
 alakította ki?
• Milyen szabályaitok vannak az órán, a szünetben és
 egyéb helyzetekben?
• Mennyire tartjátok be ezeket a szabályokat?

 Mondd el!

• Szerinted szükség van-e szabályokra? Miért?
• Mitől óv meg, ha betartod a szabályokat?
• Van-e olyan szabály, amin változtatni szeretnél?
• Igazságosnak tartod, hogy a szabályok megszegéséért
 büntetés jár?

Társas  
együttélés



Társas  
együttélés



LAKÓHELYI ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉGÜNK

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szövegeket!

Budai Várnegyed

Budapest egyik büszkesége a Budai Várnegyed, 1987 óta az 
UNESCO világörökségének része. Területén számos középko-
ri műemlék, lakóház és középület található.
A Várnegyed központjában áll a főváros egyik legismertebb 
épülete, a Mátyás-templom, mely az idők során sok neveze-
tes történelmi esemény színhelye volt. A középkori várfalakon 
épült a Halászbástya. A középkorban a várfalnak ezt a részét 
a halászok céhe védte, innen ered a neve. Csúcsos süvegű kő-
tornyai a hét magyar honfoglaló vezért jelképezik. 
A Budavári Palota épületei adnak otthont például a Budapesti 
Történeti Múzeumnak, az Országos Széchényi Könyvtárnak, a 
Magyar Nemzeti Galériának.
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Visegrádi fellegvár

A visegrádi vár a csodálatosan ívelt Dunakanyarban, hegyekkel 
körülvett természeti környezetben található. A tatárjárás után 
IV. Béla király építtette, Mátyás király felújíttatta a vár palota-
szárnyait. A török időkben viszont hagyták teljesen lepusztulni 
a várat. Manapság a várudvaron kívül érdekes látnivaló a vár 
és az erőd nagy méretű makettje, a koronatörténeti kiállítás és 
a panoptikum.

Egri vár

Egerben is található egy nagy történelmi múltú vár. A hozzá 
fűződő leghíresebb esemény az 1552-es ostrom. Dobó István 
kapitány parancsnoksága alatt a várvédők visszaverték a törö-
kök túlerőben lévő seregét. A várban ma is megtekinthető a 
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Bornemissza Gergely által tervezett Gergely-bástya, a gótikus 
püspöki palota, a panoptikum és Gárdonyi Géza, az Egri csilla-
gok írójának sírhelye.

Tihany

Tihany Magyarország talán legszebb fekvésű települése. Itt 
található hazánk egyik legrégibb temploma, a Tihanyi Bencés 
Apátság. Alapítólevele legrégibb írott nyelvi emlékeink egyike.
Kedvelt látványossága a településnek a szabadtéri néprajzi
múzeum, a skanzen. Az épületek egykori gazdáik életét, mes-
terségeik használati tárgyait mutatják be.
Különleges nevezetessége még a tihanyi visszhang, amely ma 
már sajnos csak télen, tiszta és csendes időben hallható. 
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 Beszéljük meg!

• Mit tudtatok meg a híres várainkról?
• Mit érdemes megőrizni a múlt építményeiből? Miért?
• Milyen építészeti emlékek találhatók a környéketeken?

 Mondd el!

• Szereted a települést, ahol laksz? Miért?
• Melyik számodra a legkedvesebb utcarészlet, ház vagy épület?
• Fényképezd le vagy rajzold le azokat a helyeket, amelyek
 a legkedvesebbek számodra!
• Készíts tablót a képekből!
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RÉGI TÁRGYAK

 Olvassátok el a történetet! 

Molnár Ferenc

A Pál utcai fiúk
(részletek)

– Kinél van spárga? 
Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs 
az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a Csónakos 
zsebében. Volt abban bicska, spárga, golyó, rézkilincs, szög, 
kulcs, rongy, noteszkönyv, srófhúzó, meg isten tudja, micsoda.
Elővette a spárgát, és ezt Boka rákötötte a csónak orrán
levő karikára. S azzal a parton vontatni kezdték nagyon las-
san, óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. (...)



 Beszéljük meg!

• Soroljátok fel, mi volt a fiúk zsebében!
• Szerintetek mire használhatták ezeket a tárgyakat?
• Ezek közül melyiket nem ismeritek?
• Vannak régi tárgyak a környezetetekben? Mik ezek?
• Miben különböznek ezek a mai tárgyainktól?
• Mit gondoltok, miért változnak a tárgyaink?

 Mondd el!

• Te mit szoktál a zsebedben tartani?
• Mik a kedvenc személyes tárgyaid?
• Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családod, és miért?
• Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban?
• Rajzolj le olyan tárgyakat, amelyeket múzeumban vagy
 tájházban láttál!
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– És ki volt a pénztárnok? 
– A Kolnay. 
– Add elő, ami pénz maradt! 
– Tessék. 
Azzal a zsebébe nyúlt Kolnay. Neki se volt kisebb zsebe, mint 
Csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott 
az asztalra mindent. Mindenekelőtt egy forint negyvenhárom 
krajcár került elő. Aztán két darab ötkrajcáros bélyeg, egy zárt 
levelezőlap, két darab egykoronás okmánybélyeg, nyolc új toll 
és egy színes üveggolyó. 
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A VILÁG ÖRÖKSÉGE

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A világörökségi helyszínek olyan kulturális vagy természeti szem-
pontból egyedinek számító értékek, amelyek pusztulása pó-
tolhatatlan veszteséget jelentene az egész emberiség számára. 
Védelmük ezért nemcsak egy-egy ország, hanem a népek közös-
ségének feladata. Magyarország is csatlakozott a Világörökség 
Egyezményhez, és azóta már nyolc magyarországi helyszín sze-
repel a világörökségi listán. 

Galápagos-szigetek, 
Ecuador

Rio de Janeiro,
Brazília

Versailles-i kastély, 
Franciaország                                                    

Yellowstone
Nemzeti Park,
Amerikai Egyesült Államok

Stonehenge,
Nagy-Britannia

Velence,
Olaszország



47

 Beszéljük meg!

•  Soroljátok fel a képek alapján, melyek a világörökség hely-
színei!

• Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?
• Gyűjtsetek képeket a világörökség többi helyszínéről is!

 Mondd el!

•  Jártál-e már olyan helyen Magyarországon, amely a világ-
örökség része? Ha igen, melyik tetszett a legjobban? Miért?

Kínai nagy falÓriási templom
(Száncsi sztúpa) 
Indiában

Szentpétervár   
városközpontja,
Oroszország

Kappadókia
sziklatemplomai,
Törökország

Athén,
Görögország

Rizsteraszok a
Fülöp-szigeteken

Sydney-i Operaház,
Ausztrália



NEMZETI ÜNNEPEK

Magyarország nemzeti ünnepei

 Beszéljük meg!

• Milyen nemzeti ünnepeink vannak?
• Mit ünnepelünk ilyenkor?

 Mondd el!

• Mit jelentenek neked ezek az ünnepek?
• Hozzád melyik áll a legközelebb? Miért?

Március 15-e,
az 1848 –1849-es

forradalom
és szabadságharc

ünnepe

Augusztus 20-a,
államalapító
Szent István

ünnepe

Október 23-a,
az 1956. évi
forradalom

ünnepe
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NEMZETI JELKÉPEINK

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

Minden országot a rá jellemző tárgyakkal, dolgokkal is lehet 
azonosítani. Ezek a nemzeti jelképek, melyeket tisztelettel kell 
használni és védelmezni.
A közös múlt, jelen és jövő érzetét teremtik meg mindenkiben.

Országcímere minden államnak van. A mi hazánk pajzs alakú 
címerében a négy ezüst csík a régi Magyarország legnagyobb 
folyóit, a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a Szávát jelképezi. A jobb 
oldalon a három zöld halom a legnagyobb hegyeit, a kettős 
kereszt pedig a kereszténységet szimbolizálja. A pajzson a ma-
gyar Szent Korona nyugszik.

A magyar nemzet zászlójának színei a címerből valók. Három 
egyenlő szélességű, piros, fehér és zöld vízszintes sávból áll. 
Az ezüst szín a zászlón fehér. A vörös sáv az „erőt”, a fehér a 
„hűséget”, a zöld a „reményt” jelképezi.

A magyar címer Nemzeti zászló
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„Az a háromszínű zászló
Jaj, de szépen leng, lobog,
Amerre a szabadság van:
Arra vigyük, magyarok!”

                    (Népdal)

 Beszéljük meg!

• Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását?
• Hol és mikor használjuk a zászlót és a címert?
• Mikor hangzik fel a Himnusz és a Szózat?

 Mondd el!

• Mit jelentenek számodra ezek a jelképek? 
• Rajzold le településed zászlaját, címerét! Ha nincs, akkor ter-
 vezhetsz magad is!

Tiszteld nemzetünk és más népek jelképeit!
A Himnusz és a Szózat éneklésekor vagy hallgatása-
kor mindig állj vigyázzba!
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MÁS NÉPEK, MÁS SZOKÁSOK

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szövegeket!

Ahány nép, annyi furcsa szokás. Ismerjetek meg a régi cigány/
roma szokások közül néhányat!
• Évente a legelső megérett gyümölcsöt mindig a gyerekeknek 
adták a szülők.
• A lányok feladata már nagyon fiatalon a kisebb testvérek 
gondozása, a háztartási munkák végzése volt. A fiúk viszont 
már korán részt vettek nemcsak kisebb, hanem nagyobb csa-
ládi ügyek eldöntésében is.
• Régen a cigány lányok színes és tarkabarka ruhákat viseltek. 
A színeknek jelentése is volt: a sárga az irigység, a fehér a tisz-
taság és ártatlanság, a fekete a gyász, a piros az élet, vidám-
ság, a zöld a nyugalom, a kék a szabadság jelképe. 
• Családi ünnepeken a rokonság összejött, és több napig együtt 
mulatott. Ezen jeles alkalmakkor – és persze máskor is – nél-
külözhetetlen kellék volt a tűz, a zene és a tánc. A tűz az össze-
tartozás, az emberi melegség szimbóluma, mely az évszázadok 
hosszú vándorlása során alakult jelképükké. Jellegzetes
hangszerük a gitár, a hegedű, a kanna, a kanál.

 Beszéljük meg!

• Mi a véleményetek ezekről a szokásokról?
• Melyik számotokra a legérdekesebb?
• Nézzetek utána, mit jelképeznek a roma zászló színei!

 Mondd el!

• Hallottál-e más népek különleges szokásairól?
• Válassz ki egy népcsoportot, és kutasd fel hagyományait!
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A MAGYARORSZÁGON
EGYÜTT ÉLŐ KULTURÁLIS  

KÖZÖSSÉGEK SZOKÁSAI

Ismerd meg, és tartsd tiszteletben a hazánkban élő 
nemzetiségek szokásait, népviseletét!

Győr-Moson-Sopron

Veszprém

Komárom-Esztergom

Fejér

Vas

Zala

Somogy Tolna

Baranya

Bács-Kiskun

Pest

Csongrád-Csanád

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Nógrád

Békés

Hajdú-Bihar

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Budapest

Németek

Horvátok

Lengyelek

Szerbek
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Győr-Moson-Sopron

Veszprém

Komárom-Esztergom

Fejér

Vas

Zala

Somogy Tolna

Baranya

Bács-Kiskun

Pest

Csongrád-Csanád

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Nógrád

Békés

Hajdú-Bihar

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Budapest

Szlovákok

RománokBolgárok

Romák

 Beszéljük meg!

• Mi a népviselet? Mikor hordják ezeket a ruhákat az emberek?
• Milyen nemzetiségi csoportok élnek ma Magyarországon?
•  Mit tudtok szokásaikról, kultúrájukról? Nézzetek utána az in-

terneten!

 Mondd el!

• A te lakóhelyeden élnek-e más nemzetiségű emberek?
• Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hányan tar-
 toznak ma Magyarországon az egyes népcsoportokhoz!
• Állítsd őket sorrendbe létszámuk alapján!
• Kik vannak a legtöbben, és kik a legkevesebben?
• Szerinted miért fontos, hogy ápolhassák a nemzetiségi
 gyerekek hagyományaikat?
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MÁS KULTÚRÁK,
MÁS SZOKÁSOK, MÁS ÜNNEPEK

 Olvassátok el a verset!

Weöres Sándor – Károlyi Amy

Hetedhét ország
(részletek)

Hajdanában ahány nép volt,
a ruha is annyiféle,
a szokás is ezerféle...
Manapság a város füstje
összemossa mind ezüstre.
Mennyi náció van
délen és északon,
keleten, nyugaton...
Valahányuk szokásait
Itt el se mondhatom.

Kalocsai konyhában
Korsó, katlan, serpenyő,
Kati virágokat pingál,
Meszelt falra rózsa nő.
(...)
Kipeg-kopog szaporán
A hollandi fatopán.
Ajtó előtt kinn marad,
Nem viszi be a sarat.
(...)
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Lappföldön,
Hol tél ragyog,
Élnek a rénszarvasok.
Ezek a rénszarvasok
A lapp háziállatok.

Örök havat kibírók:
Cetbőr szánkón
Szánkáznak az eszkimók.
(...)
A kínai evőeszköz
Fapálcika, nem kanál,
Ezzel esznek bambuszrügyet, rizst, halat.
Mellettük a panda medve
Bambuszágat rágicsál.
(...)
Indiai városban
Ház szögleten váratlan
Csuklyás majom lép elő,
Sípos kígyóbűvölő.
Banánárus nézegeti,
Nem ijed meg, tetszik neki.

Arábia.
Kész a tea.
S a dromedár
A sivatagban
Csak a vízre vár.
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Kenyában a halak:
Fejet hűtő kalap.
Másiknak a fején:
Vízzel teli edény.
(...)
Egy kakas, két kakas
Kubában –
Melyik lesz a diadalmas
A kakas-kupában?

Fülét az indián
A földre lehajtja:
Messzi lovak robaját,
Messzi paták dobaját
Finoman meghallja.

 Beszéljük meg!

• Mely országok népei szerepelnek a versben?
• Milyen érdekes szokásokat ismertetek meg a versből?
• Melyik földrészen találhatók ezek az országok?
• Keressétek meg a földgömbön!

 Mondd el!

• Te jártál-e már más országban?
• Mit tudtál meg, hogyan élnek ott az emberek?
• Hová szeretnél elutazni? 

Szólás:
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A természet 
rendjének 
megőrzése
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KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A környezetszennyezés három leggyakoribb fajtája: 

Levegőszennyezéskor por, koromszemcsék, 
mérges gázok kerülnek a levegőbe. Ezek a 
szennyezések a közlekedés, az ipari ter-
melés, a tüzelés, a hatalmas erdőtüzek, de 
akár a vulkán kitörések következményei is 
lehetnek. A szennyezett levegő beléleg-
zéskor a tüdőn keresztül a szervezetbe jut, 
károsítja azt, és betegségeket idéz elő.

vízszennyezés talajszennyezéslevegő szennyezés
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Vízszennyezés akkor fordul elő, amikor veszélyes idegen anya-
gok, például vegyszerek, műtrágyák és más vegyi anyagok 
kerülnek a vízbe. A vízszennyezés súlyosan érinti a tengerek, 
óceánok, folyók, tavak élővilágát, de hatással van a szárazföl-
dön élő emberekre, a növény- és állatvilágra is.



Talajszennyezésről akkor beszélünk, 
amikor olyan anyagok kerülnek a ta-
lajba, amelyek természetes úton 
nem, vagy csak hosszú idő után tud-
nak lebomlani. Ilyenek a vegyi és 
műanyagok, mint például a festék, 
használt olaj, autógumi, fém- és mű-

anyaghulladékok. Mivel a Föld édes-
vízkészleteinek jelentős része a talaj 

réte gei ben helyezkedik el, az ebbe beszi-
várgó szennyeződések nagy veszélyt jelen-

tenek emberre, állatra, növényre egyaránt.

 Beszéljük meg!

• Melyek a környezetszennyezés leggyakoribb fajtái?
• Milyen anyagok kerülnek légszennyezéskor a levegőbe?
• Mikor fordulhat elő vízszennyezés?
•  Milyen anyagok szennyezhetik be a vizeket? 
• Milyen veszélyes anyagok kerülhetnek a talajba?
• Miért veszélyesek a talajba került hulladékok?

 Mondd el!

•  Láttál környezetszennyezést a lakóhelyeden?  
Hol és mit?

•  Te mit teszel a környezeted megóvásáért?

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben el-
mulasztasz.”

(Albert Schweitzer)
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DRÁMAJÁTÉKOK

Környezetvédelem

 Játszani fogunk!

Kirándulás

Kirándulni megyünk az erdőbe. Üljünk körbe! Te mit tennél a 
hátizsákba?
Az első tanuló azt mondja:
– Én hozom a hátizsákot. – Majd a második tanuló:
– Teszek bele szendvicset. – Utána a harmadik:
– Teszek bele egy olyan könyvet, amiből meg lehet mondani a 
fák nevét.
És így folytatva tovább, távcső, kulacs, esőkabát stb., amíg min-
denkire sor kerül.
– Majd beszéljétek meg, mire kell figyelni kirándulás közben, 
hogy ne tegyünk kárt a természetben!
Ezután mondjon mindenki három-három dolgot, hogy ő miért 
jó, illetve miért rossz környezetvédő! 
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Játék

 Játszani fogunk!

Esőcsináló

A tanulók tetszés szerint helyet foglalnak, és becsukják a sze-
müket. Az Esőcsináló körbejár, egyenként jelet ad a játéko-
soknak (pl.: megérinti őket), akik ezután 5–10 cm-es köveket 
(vagy két ceruzát) ütemesen egymáshoz ütögetnek. 
Ha már mindenki játékban van, az Esőcsináló jelet ad – taps 
vagy dobbantás – az ütem gyorsítására. Újabb jelre fokoza-
tosan eláll az eső. A játék során az eleredő eső hangjaitól a 
zivataron keresztül a jégesőig is eljuthatunk. 
•  Mi jut eszetekbe az esőről?
•  Mikor hasznos és mikor káros?
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„A Föld minden élőlényé, aki rajta él, nem csak a 
miénk.”

(Ken Liu)

„Egészséges erdőkre, tiszta vizekre és gazdag ter-
mőföldekre van szükségünk az ételhez, a tiszta le-
vegőhöz és a jó közérzethez.”

(Alice Bell)

„Válasszunk bármilyen úti célt, ne felejtsük el soha, 
hogy ne hozzunk onnan magunkkal mást, csak fotó-
kat, és ne hagyjunk ott mást, csak a lábunk nyomát.”

(Simon G. Dures)
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A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
HATÁSA AZ ÁLLATVILÁGRA

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A környezetszennyezés és a helytelen magatartás következté-
ben a kipusztulás közelébe sodródtak olyan, az ember számá-
ra sok-sok hasznot hozó állatfajok is, mint például a

Hazánkban háromféle fecskefaj költ: a füstifecske, a molnár-
fecske és a partifecske. A fecskék vándormadarak. A telet a 
meleg éghajlatú Afrikában töltik. Tavasszal költeni jönnek visz- 
sza hozzánk, amikor a meleg időjárásnak köszönhetően elő-
búj nak rejtekükből a rovarok. Egy fecske akár egy kilogramm 
szálló rovart, köztük betegségeket hordozó legyet, szúnyogot 
is elpusztít, nagy szolgálatot téve ezzel az embernek.

fecskék méhek
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Életüket három dolog befolyásolja ked-
vezőtlenül:
• Amikor hűvös, esős az időjárás, a 
rovarok nem repülnek.
• Ha a mezőgazdaságban olyan 
vegyszereket használnak, amelyek 
megmérgezik a számukra fontos 
rovarokat, így a fecskék és az ép- 
pen kiköltött fiókáik élelem nélkül 
maradnak.
• Sokszor előfordul az is, hogy a gondo-
san megépített fészkeiket leverik, mert a 
fészkük környéke ürüléküktől szennyezett, és 
a kikelt fiókák az emberek szerint túl hangosak.

A felvilágosító munkának köszönhetően sokan belátják már, 
hogy a fecskék tevékenysége az ember számára jóval több 
hasznot hoz, mint amennyi kellemetlenséggel jár, így ez egyre 
kevesebbszer fordul elő. Van, ahol előre elkészített fecskefész-
keket helyeznek az ereszük alá, otthont kínálva a hazaérkező 
fecskepároknak.

Népi megfigyelés:

.Ha bajba jutott fecskét, vagy más madarat látsz, kérj 
segítséget! 
A helyi madármentők telefonszámát megtalálod az 
interneten.
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A méhek nemcsak a szorgalom jelképei, hanem a Föld legfon-
tosabb élőlényei. Rövidke, mindössze negyvennapos életük 
során virágról virágra szállva gyűjtögetik a nektárt, és közben 
még ennél is hasznosabb dolgot visznek véghez: beporozzák 
a növényeket. Segítségük nélkül a gyümölcsfák nem hozná-
nak termést, a növények nem lennének képesek szaporodni. 
A nektárból vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táp-
lálékot, mézet készítenek.

A mezőgazdaságban használt vegyszerek azonban tömegesen 
pusztítják el őket, számuk egyre csökken. Ezt a folyamatot az 
emberiség életben maradásának érdekében meg kell állítani!
Természetvédő csoportoknak köszönhetően már sok olyan 
vegyszert betiltottak, amelyek veszélyt jelentenek a méhek 
életére. Felvilágosító munkájuk eredménye, hogy sokan tuda-
tosan méhbarát kertet alakítanak ki: virágzó növényeket ültet-
nek, rovarhoteleket, itatókat tesznek ki az elfáradt, megszom-
jazott méhek megsegítésére.



A méhek világnapja minden évben május 20.

 Beszéljük meg!

• Miért kerültek a kipusztulás közelébe a fecskék és a méhek?
• Miért fontos ezeknek az állatfajoknak a megóvása?

 Mondd el!

• Környezetedben van-e fecskefészek?
•  Hallottál már a méhlegelőről? Rajzold le, hogy milyennek 

képzeled!

• Ha védjük a méheket, akkor óvjuk a természetet is.
•  Ha sok mézet fogyasztunk, akkor védjük a saját 

egészségünket.
• A méhek életének megóvásáért te is tehetsz.
• Tedd méhbaráttá a környezetedet!
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KÖRNYEZETVÉDELEM

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A szemét és a hulladék

A természet nem termel felesleges anyagokat, melléktermé-
keket, minden a körforgás része. Ebben az évmilliók alatt jól 
bevált és működő rendszerben megjelent az ember, aki olyan 
életmódot folytat, melynek során nagyon sok szemetet és hul-
ladékot termel. 
A szemét és a hulladék két külön fogalom. 
A szemét olyan anyag, amit már nem tudunk, vagy nem aka-
runk felhasználni, ezért kidobjuk. Ez elszállítása után válogatás 
nélkül szemétlerakóba kerül, azaz elássák a föld alá.
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A hulladék azokat az anyagokat jelenti, amelyek a háztartás-
ban, mezőgazdaságban haszontalanná válnak. Ezek szelektíven 
gyűjtve, újrahasznosított nyersanyagként még felhasználhatók.

 Beszéljük meg!

• Mit jelent a természet körforgása?
• Mi történt az ember megjelenésével?
• Mi a különbség a szemét és a hulladék között?
• Mit jelent a szelektív gyűjtés és az anyagok újrahasznosítása?

 Mondd el!

• Ti hogyan gyűjtitek otthon a szemetet?
• A lakóhelyed közelében van szelektívhulladék-gyűjtő sziget?
• Melyik szelektív gyűjtőt szoktátok használni?
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A szelektív hulladékgyűjtés az azonos anyagból készült hulla-
dékok elkülönített gyűjtését jelenti. A háztartásokban különfé-
le termékek és csomagolásaik válnak hulladékká. 
A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cik-
kek csomagolóanyagai: papír-, műanyag, üveg-, fém- és italos 
kartondoboz-csomagolás, valamint az újságpapír teszik ki. 
Ezek jó része alkalmas az újrahasznosításra, így különgyűjté-
sükkel lehetővé tehetjük azok ismételt feldolgozását. 
Ha ezeket mind szelektáljuk, alig kerül valami a szemétlerakó-
ba. Már ezzel nagyon sokat tehetünk környezetünk megóvása 
érdekében.
Ismerkedjetek meg a képen látható szelektív hulladékgyűjtők 
színeivel!

FÉM

PAPÍR MŰANYAG

SZÍNES
ÜVEG

FEHÉR
ÜVEG



 Csoportos témafeldolgozás 

Alakítsatok négy csoportot a csomagolóanyagok fajtái szerint!

•   Reklámújságokból vágjátok ki a csoportotoknak megfelelő 
csomagolású árucikkek képeit!

•   Készítsetek tablót a szelektív hulladékgyűjtésnek megfele-
lően!

•  Csoportonként válasszatok ki egy-egy csomagolóanyagot 
(pl. konzervdoboz, PET-palack, befőttesüveg, vécépapír-gu-
riga)! Beszéljétek meg, majd mondjátok el, mit lehet belőlük 
készíteni, vagyis hogyan lehet azokat újrahasznosítani!
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A KÖRNYEZET MEGÚJÍTÁSA, 
SZÉPÍTÉSE

Figyeljétek meg egy tanulmányi séta közben a szűkebb és tá-
gabb környezetetekben lévő 

az alábbi szempontok alapján, majd beszéljétek meg a tapasz-
talatokat!
Szempontok: elhelyezkedése, állapota, száma, szépítése.
Mit hiányoltok, minek örülnétek, ha épülne a környezetetekben?

Készítsetek terveket, rajzokat a környezet megújítása, szépíté-
se érdekében a látottak alapján!
Ezeket a rajzokat az iskolában ki is állíthatjátok.

Ha óvod a természetet, akkor okos és előrelátó vagy, 
mert nem hagyod, hogy felnőttkorodra eltűnjenek 
az állatok és a növények a Földről.
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utcákat
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Játék

 Játszani fogunk!

Igaz-hamis játék

Olvassátok el hangosan a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos állításo-
kat! Az igazaknál tapsoljatok!
•  Az a jó, ha sok zöldterület van a lakóhe-

lyeden.
•  Az a jó, ha a száraz leveleket elégetjük a kertben.
•  Az a helyes, ha szelektíven gyűjtjük a szemetet.
•  Az a jó, ha eldobjuk a szemetet az erdőben.
•  Az a jó, ha órákon át folyatjuk a vizet a kádban.
•  Az a jó, ha nem használunk műanyag szívószálat.
•  Az a jó, ha szabadidőnkben sokat kirándulunk.
•  Az a helyes, ha lekapcsoljuk a villanyt, amikor kilépünk a szo-

bából.
•  Az a jó, ha lift helyett a lépcsőt használjuk.
•  Az a jó, ha vásárláskor műanyag zacskót veszünk.

Gondolj bele!
Ha csak te egyedül havonta fél kiló papírral keve-
sebbet használsz el, az évente 6 kiló papírt jelent. 
Ha mindössze ezer gyerek tesz így a világon, az már 
évi 6 tonna papírmegtakarítást jelent. 

Védd te is a természetet! Gyűjtsd szelektíven a papírt 
az újrahasznosítás érdekében! Ennyivel kevesebb er-
dőt kell kivágni a Földön. 
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E U R Ó PA

Az európai  
kultúra  
értékei

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A nagy ősrobbanás 

Mielőtt a világ keletkezésére tudományos magyarázat szüle-
tett volna, az emberek az istenek lakhelyeként, a csodák biro-
dalmaként tekintettek a csillagos égboltra.
Később távcsövekkel kutatták a mindenség titkait, majd külön-
böző űrszondák és űrhajók segítségével sok rejtély nyomára 
bukkantak.
Ma már tudjuk, hogy a fölénk boruló hatalmas kupola a világűr,
amely csillagokat, bolygókat, üstökösöket, valamint 
egyéb égitesteket tartalmazó tér.
A csillagászok és a tudósok szerint a világ-
egyetem – amelyben élünk – egy nagy ős-
robbanással, a „Nagy Bumm”-mal kezdő-
dött. A robbanás következtében alakultak 
ki a csillagok, a bolygók, a Nap, a Hold és 
más csodálatos égitestek.
 
 Beszéljük meg!

• Mit tudtatok meg a világ keletkezéséről?
•  Nézzetek utána a témának a könyvtárban vagy az interneten!
• Készítsetek híradást az iskolai rádió számára az ősrobbanás
 pillanatáról!

 Mondd el!

• Gondolkoztál-e már azon, hogyan keletkezhetett a világ?
• Volt-e ezzel kapcsolatban valamilyen elképzelésed?

KÉRDÉSEK A VILÁGRÓL
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 Olvassátok el a történetet!

A világ teremtése a Biblia szerint

Az idők kezdetén így szólt Isten:
– Legyen világosság!
Szavára fény támadt a sötétségben.

– Legyen szárazföld és tenger!
Megjelentek a szárazföldek, melyeket mély 
vizek vettek körül.

– Legyenek fák és növények! Legyen Nap, 
Hold és sok csillag az égen!
A növények nappal gyümölcsöt érleltek, éjjel 
a csillagos ég alatt a holdfényben  pihentek.

– Legyenek halak és szárnyas lények!
Nyüzsögni kezdtek a halak a tengerben;

madarak és pillangók szálltak vidáman.



Isten azt mondta:
– Legyen mindenféle állat a földön is!
Tigrisek lopóztak, antilopok ugrándoztak a vadonban.

– Legyen ember, aki vigyáz az én gyönyörű világomra!
Megjelent a férfi és a nő. Isten látta, hogy jó, 
amit teremtett, és megpihent.

 Beszéljük meg!

•  Hogyan képzelték el az emberek a világ keletkezését  
a Bibliában?

•  Hány nap alatt teremtette a Biblia szerint Isten a világot? 
•  Ismertek-e más történeteket, amelyek a világ keletkezésé-

ről szólnak?
•  Milyen bibliai történetet hallottatok még?

 Mondd el!

•  Te mit gondolsz, hogyan keletkezhetett a világ?
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A JÓ ÉS A ROSSZ

 Hallgassátok meg a verset!

Bródy János

Rossz gyerekek
(részlet)

Mikulás bácsi, ne hidd el,
Hogy minden gyerek csak jó lehet
Mikulás bácsi, tudnod kell,
Hogy vannak még rossz gyerekek
Van olyan, aki önző és irigy,
És dühöng, ha valamit nem kap meg
És ordít, ahogy a torkán kifér,
Hogy vannak még rossz gyerekek!
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Van olyan, aki játékait
Nem adja kölcsön senkinek
Még akkor sem, ha neki nem kell,
Mert vannak még rossz gyerekek
És van olyan, aki az ígéreteit
Szinte sohasem tartja meg,
ha rászólnak, csak azt kiabálja:
Hogy vannak még rossz gyerekek!



80

 Beszéljük meg!

• Milyen rossz tulajdonságokról szól a vers?
• Kik a rossz gyerekek?
•  Hogyan változtatnátok meg a szöveget, hogy a jó gyerekek-

ről szóljon?

 Mondd el!

•  Milyen rossz tulajdonságaid vannak, amelyeken változtatni 
szeretnél?

•  Milyen jó tulajdonságaid vannak, amelyekre büszke vagy?

„Az az igazi, amikor úgy döntesz, jót teszel, pedig az 
ellenkezőjét is cselekedhetnéd.”

(Roberto Saviano)
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VALLÁSI ÜNNEPEK

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

A purim ünnep története

A purim a perzsa birodalomban élő zsidó emberek  megme-
nekülésének emléknapja.
A purim ünnepét – amely úgy tűnik, az európai farsangi mu-
latságból is átvett elemeket – a karneváli hangulat, az önfeledt 
mókázás, mulatás jellemzi.

A gyermekek és gyakran a felnőttek is jelmezt öltenek ezen a 
tél végi ünnepen, hogy hagyományosan megünnepeljék a né-
pük elleni támadási kísérlet meghiúsulását. A purim azonban 
jóval több, mint zsidó farsang. Az ünnep eredete a zsidó nép 
történetének egy különösen válságos időszakára vezethető 
vissza.



82

A purim február hónap 14–15. napja, „a zsidók számára a fény 
és vigalom, az öröm és tisztesség ünnepe”.
A purimi ételek legjellegzetesebbike a háromszögletű ízes 
 táska, valamint a flódni, mely eredetileg négyrétegű tölteléket: 
almát, diót, mákot és házilag készült szilvalekvárt tartalmaz.

 Beszéljük meg!

•  Mit ünnepelnek a zsidó emberek purimkor?
•  Milyen időpontra esik?
•  Hogyan ünneplik a purimot?

 Mondd el!

•  Miért jó megismerni más népek ünnepeinek történetét?
•  Miben hasonlít a purim és a farsang ünneplése?



83

 Olvassátok el az ismeretterjesztő szöveget!

Farsang

A farsang világi ünnep, mégis keresztény egyházi ünnepekkel 
áll szoros kapcsolatban.
Január 6-án, a karácsonyi ünnepkört lezáró vízkeresztkor kez-
dődik, és a húsvéti nagyböjt kezdetéig tart. Hagyományai a po-
gány ókorba nyúlnak vissza.
Az emberek régen hittek abban, hogy a hosszú, borongós te-
let hangos énekléssel, ostorcsapkodással, nagy tüzek gyújtásá-
val el tudják űzni.
A farsangot jelmezes forgatag, jókedv és mulatságok jellemzik.



 Beszéljük meg!

•  Milyen ünnep a farsang?
•  Milyen napok közé esik?
•  Hogyan ünneplik a farsangot?
•  Mit ünnepelnek ilyenkor?
•  Hazánkban melyik a legismertebb felvonulás?

 Mondd el!

•  Nálatok milyen farsangi szokások vannak?
•  Szoktál-e jelmezt vagy álarcot készíteni? Rajzold le!
•  Melyik a legjobb, farsanghoz köthető élményed?
84

A magyar farsangi szokások nép-
hagyományokra épülnek. Ilyenek 

a farsangi köszöntők, énekek, 
farsangi ételek és a maszkos-
jelme zes felvonulások. 
Hazánkban a legismertebb 
télbúcsúztató maszkos felvo-
nulás a mohácsi busójárás.
A tél végét és a tavasz kezde-
tét a Föld különböző orszá gai-

ban is hasonlóképpen maszkos, 
álarcos, jelmezes ünnepi felvo-

nulásokkal, mulatságokkal köszön-
tik. Ezek közül a két legismertebb a 

velencei és a riói karnevál.
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 Olvassátok el a verset!

Mentovics Éva

Közeleg már farsang farka
(részletek)

Közeleg már farsang farka,
vigadj velünk, nosza, rajta!
Öltözz te is maskarába,
siessünk a maszkabálra!

Maszkot véve, jelmezt húzva
bocsássuk a telet útra!
Ha nem menne jószerével,
kergessük el dobpergéssel!

(…)

Gyertek busók, maskarások,
járjunk el egy vidám táncot,
rázzunk csengőt, nagy kolompot,
fusson a tél hanyatt-homlok!

A farsang farka kifejezés a farsangi időszak utolsó napjait takarja. 
Farsang vasárnapján vannak a leghíresebb karneválok, például a 
velencei és a riói karnevál.
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ÉRTÉKEK A VALLÁSI 
 TÖRTÉNETEKBEN:

önzetlenség, megbocsátás, igazságosság

 Olvassátok el a történetet!

Marijke ten Cate

A tékozló fiú
(Szabó T. Anna fordítása)

Jézus gyakran mesélt érdekes történeteket Isten szeretetéről.

Egy apának volt két fia. A kisebbik egyszer váratlanul ezt
mondta az apjának:
– Add ide nekem már most az örökségemet! El akarok költöz-
ni, nem akarok veled élni.
Az apa szomorúan odaadott neki mindent, amit a kisebbik fia 
örökölne, ha ő meghalna. 
A fiú eladott mindent, hogy a pénzből messze földre költöz-
hessen.
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A fiú a szabadságtól megmámorosodva mindennap mulatság-
gal töltötte az időt. Új barátokat szerzett, akikkel együtt evett-
ivott. Nagyon élvezte a szabadságot.
Egy idő múlva azonban elfogyott a sok pénz. Ráadásul éhín-
ség tört ki az országban, és senkinek sem volt elég ennivalója. 
A fiúnak nem maradt egy falat kenyere sem. Új barátai sem 
segítettek rajta, elfordultak tőle most, hogy már nem volt sem-
mije.
El kellett szegődnie disznópásztornak, hogy valami pénzt ke-
reshessen, de sohasem lakott jól. 
Olyan éhes volt, hogy legszívesebben még a moslékot is meg-
ette volna a disznók elől. 
Semmije sem maradt: se pénze, se barátja.

Egyre többször gondolt vissza az otthagyott szülői házra.
– Apámnál még a szolgáknak is milyen jól megy a dolga – só-
hajtott egy nagyot. – Bárcsak visszamehetnék hozzá! Ha nála 
szolgálnék, jóllakhatnék végre.
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Szégyenkezve indult hazafelé. Az édesapja már messziről látta, 
hogy a fia közeledik. 
Elébe szaladt, átölelte, megcsókolta.
– Úgy sajnálom, apám – mondta a fiú sírva.

Az apja új ruhákat adott neki, és nagy ünnepséget rendezett a 
hazatérés örömére. Nemhogy szolgaként, de fiaként fogadta 
őt vissza! Az asztalok csak úgy roskadoztak a finom ételektől.

Ekkor tért haza az idősebb fiú. Messziről hallotta az ünnepi 
muzsikát, és nem értette, mi történik. 
– Hazatért a testvéred! – újságolta boldogan az apa.
Az idősebb fiú erre méregbe gurult:
– Ez nem járja! – kiabálta. – Egész életemben keményen dol-
goztam neked, de soha nem rendeztél lakomát a tiszteletem-
re! Milyen dolog ez? Hisz az öcsém az összes pénzedet elté-
kozolta!



– Édes fiam – mondta az apa –, te tényleg velem voltál mindig. 
Minden, ami az enyém, a tied is. Örüljünk együtt! Ünnepeljük 
meg, hogy elveszett testvéred visszatért! 

 Beszéljük meg!

•  Mit kért egyszer váratlanul a kisebbik fiú az apjától?
•  Mit csinált a fiú az örökségével?
•  Mi történt vele egy idő múlva?
•  Mire gondolt a fiú, mit kellene tennie?
•  Hogyan fogadta az apa a fiát?
•  Mit szólt az idősebb testvér az öccse fogadtatásához?
•  Mi a véleményetek a két testvérről?
•  Miért fogadta vissza az apa a kisebbik fiát?

 Mondd el!

•  Mindig igazságosnak érzed a szüleid döntését a viselkedésed-
del kapcsolatban? Miért?

Jobb, hogy ha elkövetsz hibákat, de megbánod, mint 
ha nem hibázol, de önző vagy.
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 Olvassátok el a verset!

Andók Veronika

Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:
– Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
csupa szín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban.
Kószálunk vígan viruló tájban.
Hűsítő tavakra, strandokra járunk.
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Tekergünk sokat, nem riaszt felhő.
Csalogat mező, hívogat erdő.
Aranykalász közt pipacsok égnek,
kék búzavirág suttog a szélnek.

Távol a gyorsvonat füttye után,
kaláccsal, cukorral nagymama vár.
Játszani, nyaralni, élni de jó!
Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ!



 Beszéljük meg!

• Milyen szabadidős programokról szól a vers?
• Mit vártok ti a szünidőtől?

 Mondd el!

• Neked melyik elfoglaltság tetszik?
• Mit tervezel, mivel fogod tölteni a nyári szünetet?
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ÚTRAVALÓ

Harmadik osztályban is sok mindenről beszélgettünk.
Ne felejtsétek: együtt mindig többre vagyunk képesek!



 Mondd el!

• Neked melyik téma tetszett a legjobban? Miért?
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 Olvassátok el!

Szabadtéri játékok a szünidőre

Nemsokára itt a tanév vége, kezdődik a várva várt szünidő.
Az elmúlt kilenc hónapban sokat voltatok az osztályteremben 
és otthon zárt térben.
A nyári szünetben töltsetek minél több időt kint a szabadban, 
például közös játékokkal!
Ehhez adunk néhány ötletet, próbáljátok ki!
A játékok leírását keressétek meg az interneten!

Golyózás

Kelj fel, Jancsi!

Szoborjáték

Adj, király, katonát!

Rabló-pandúr
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