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Bevezető

Kedves Ötödikes Lányok és Fiúk!

Etikát már az alsó tagozaton is tanultatok. Most, hogy felső tagozatba léptek, egyre 
több ismeretet szereztek a világról, amely jobban segíti a megértést, ám egyre több 
kérdést is felvethet számotokra.

Miről is tanulhattok? 

Elsősorban önmagatokról, az emberről, aki közösségben él, és akinek az adja meg 
a boldogságot, hogy megtalálja önmagát, a helyét a családban és a többiek között. 

Hogyan tanuljuk az etikát? 

Olyan ismereteket szerzünk, olyan dolgokról beszélgetünk, amelyek segítik az 
önmagunkhoz, családunkhoz, társainkhoz, közösségeinkhez való viszonyulást. 
Tanulunk egymástól, mivel mindenkinek vannak olyan élményei, tapasztalatai, 
amilyenek rajta kívül senkinek, s amelyekkel csak ő tud hozzájárulni a közös gon-
dolkodáshoz. Ehhez az kell, hogy a csoport tagjai bízzanak egymásban, mindenki 
bátran és őszintén kimondhassa, amit gondol. Javasoljuk, hogy a tanév elején egyez-
zetek meg néhány szabályban, amelyet a beszélgetések és a viták során betartotok.

Jól ismeritek-e egymást? 

Ha most, az ötödik osztályba érve csoportotok más összetételű, mint tavaly, akkor 
ismerkedjetek meg: tanuljátok meg egymás nevét és azt, ki hogyan szeretné, hogy 
szólítsák a többiek!
Ha ismeritek is egymás nevét, bizonyára vannak még olyan érdekes dolgok, amelye-
ket most megoszthattok egymással. Ezért ajánlunk számotokra ismerkedős játéko-
kat, amelyek leírását a tankönyv 62. oldalán találjátok. 

Ha valamire visszatekintek, 

akkor büszke lehetek arra, 

amit tettem.

Közösségben élünk, közösséget alkotunk.

Életem most egy új  szakaszhoz érkezett.

62. 
oldal

Európai Szociális
Alap
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Tanulni sokféleképp lehet! 

Az etika tanulása során új ismereteket szerezhettek, emellett játékos feladatokon ke-
resztül is bővíthetitek tudásotokat. Elmélyíthetitek egymáshoz fűződő viszonyotokat. 

Tankönyvünk feladatai közül a legtöbbet páros vagy csoportos munkaformában java-
soljuk megoldani. Vegyetek részt az együttműködés szándékával az ilyen felada-
tokban, egyéni munkátokkal szolgáljátok a csoport sikerét! Természetesen gondo-
lataitokat az egész csoportban is osszátok meg egymással és tanárotokkal! Emellett 
általában a leckék végén találhatóak olyan feladatok, amelyek inkább egyéni elmé-
lyedésre vagy alkotásra hívnak. Ezeket otthoni munkaként is megoldhatjátok.

A tankönyvben irodalmi szövegekkel is találkoztok majd, amelyeket megbeszélhettek, 
kérdések, feladatok segítségével feldolgozhattok. Figyeljétek meg, milyen helyzetekre 
világítanak rá a történetek, milyen erkölcsi kérdéseket vetnek fel, és ti milyen válaszo-
kat adnátok ezekre. Az olvasmányok külön-külön is feldolgozhatók a leckék mellett.

A tankönyvben látható képek, ábrák segítik a megértést, mely alapján kialakíthat-
játok saját véleményeteket, azokat egyeztetve erősítitek egymást és a csoportotok 
közös értékeit.

A tankönyv végén egy gyűjteményt találhattok, amelyben olvasmányok, játékok, 
kreatív feladatok és dramatikus játékok kapcsolódnak egy-egy leckéhez. Kipróbál-
hattok különböző szerepeket, megismerhettek többféle emberi nézőpontot. A tan-
könyv feladatai közül tanárotokkal szabadon választhattok. 

A leckékben képi jelek segítenek abban, hogy az óra mely részéhez ajánlunk 
olvasmányt vagy feladatokat a Gyűjteményből. 

65. 
oldal

62. 
oldal

73. 
oldal

OLVASMÁNY

KREATÍV FELADAT

JÁTÉK

DRAMATIKUS JÁTÉK

❞
63. 

oldal
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Olvasmányok
Az olvasmányok szorosan kapcsolódnak a tankönyvi leckéhez. Olvassátok el a szö-
veget, és beszéljétek meg, milyen összefüggés van köztük! Az olvasmányok után 
feltett kérdések segítik a szöveg megértését.

Játékok
A leckékhez tartozó játékok biztosítják számotokra, hogy egy-egy órátok jó hangu-
latban teljen el. 

Kreatív feladatok
A kreatív feladatok csoportos vagy egyéni tevékenységre biztatnak. Saját ötlete-
itek, gondolataitokat is kifejezésre juttathatjátok. Közben kreativitásotokat fej-
leszthetitek, új tevékenységgel bővíthetitek.

Dramatikus játékok
Játszani jó, nemcsak egyedül, hanem csoportban is. Ezek a játékok erre valók. Így 
játékosan is tanulhattok.

❞

Jó tanulást kívánunk!
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I. KI VAGYOK ÉN? 
ISMEREM-E ÖNMAGAM?
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1. Életkori szakaszok

 Az emberi élet korszakait nem lehet 
pontos években megadni. Minden 
korszakunkban fejlődünk, és miu-
tán nagyon különbözőek vagyunk, a 
fejlődésünk is igen eltérő. Az itt lát-
ható felsorolás és az alatta lévő ábra  
11 szakaszra osztja az emberi életet. 
Különbözőségeink miatt az évek csak 
körülbelüli számok. Tehát ha ma van 
a 11. születésnapod, ez nem jelenti 
azt, hogy ma még kisiskolás vagy, hol-
naptól pedig már a serdülők tulajdon-
ságaival fogsz rendelkezni. Bármelyik 
életkorszakban is tartasz, mindig legyen célod, a célhoz vezető út állomásait ter-
vezd meg, és a lehető legtöbb jót hozd ki magadból!

1.  Dolgozzatok kis csoportban! Válasszatok ki egy rajzot, és gyűjtsetek hozzá
– három szót, ami jellemzi ezt az életkort,
– három dolgot, ami jó benne,
– három dolgot, ami veszélyt vagy nehézséget jelenthet ebben a korban!

Az emberi élet szakaszai
•  újszülöttkor: 0–2 hét 
•  csecsemőkor: 0–1 év 
•  kisgyermekkor: 1–3 év 
•  óvodáskor: 3–6 év
•  kisiskolás kor: 6–12 év 
•  serdülőkor: kb. 12–17 év 
•  ifjúkor: kb. 17–24 év
•  fiatal felnőtt kor: kb. 24–35 év 
•  felnőttkor: kb. 35–60 év
•  időskor, öregkor: 60–80 év
•  aggkor: 80 év felett

64. 
oldal
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2.  Dolgozzatok, beszélgessetek kis csoportban!
 ▶ Meséld el egy szép élményedet valamelyik, már átélt életkori szakaszodból! 
 ▶ Milyen belső tulajdonságaid erősödtek az elmúlt években?  
 ▶ Milyen tulajdonságaid szorulnak még fejlesztésre?
 ▶ Kire szeretnél hasonlítani felnőttként, és miért?
 ▶  Családtagjaid, közeli ismerőseid melyik életszakaszban tartanak? (Használd 

az előző oldalon a szakaszok felsorolását és az alatta található képet!)
 ▶ Melyik korosztály szorul segítségre? 
 ▶ Te melyik korosztálynak és hogyan tudsz segítségére lenni?

 Eddigi életed leggyorsabb és leglátvá-
nyosabb változása csecsemőkorodban 
következett be. Gondold végig, mennyit 
fejlődtél a születésed utáni első évben!

  A szüleid hazavittek egy pólyába tekert 
csöppséget a kórházból, aki napokig 
csak aludt, evett és sírt. Ez voltál te! Mire 
egyéves lettél, kúsztál-másztál, ülni tud-
tál, felálltál, talán már lépegettél is önál-
lóan, mesekönyveket nézegettél, építőkockákat rakosgattál egymásra, és úgy 
kommunikáltál, hogy a szüleid mindig tudták, mit szeretnél.  

  Most ismét egy gyors, feltűnő változásokat hozó korszak küszöbén állsz. Gyors, 
de nem egyik pillanatról a másikra bekövetkező változásokra számíthatsz. 
Olyan folyamat ez, melynek vannak lépcsőfokai, és ezeket a lépcsőfokokat min-
den gyerek másként mássza meg. Ez a korszak a serdülőkor. Az első lépcsőfokon 
pedig már mindnyájan fent vagytok: felső tagozatba érkeztetek.

  Iván Magda Kicsi vagy nagy? című verse a serdülőkorba lépés egy jel-
lemző problémájáról szól. Olvassátok el figyelmesen!

3.  Önállóan fejezzétek be az elkezdett mondatokat, utána beszéljétek meg kis cso-
portokban, ki milyen befejezésre gondolt!

Önállóbb vagyok...Önállóbb vagyok...
Felelősnek érzem magam...

portokban, ki milyen befejezésre gondolt!

Felelősnek érzem magam...

Sikereim vannak...

11

A családom...

Jó hatással van rám...

portokban, ki milyen befejezésre gondolt!

Arról ábrándozom, hogy...

❞
63. 

oldal

65. 
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2. Jól érzem magam

 Földünk népessége 7,8 milliárd fő, de percről 
percre növekszik. Belegondoltál-e már abba, 
hogy mint ahogy nincs két egyforma hópehely 
vagy falevél, ugyanúgy e hatalmas számú em-
ber között sincs két egyforma? Olyan, mint te, 
nincs még egy. Egyedi vagy. Még az egypetéjű 
ikrek között is van különbség. És ami egyedi, az 
értékes. Értékes és fontos vagy a szüleidnek, a 
testvéreidnek, a barátaidnak, barátnőidnek, 
mindazoknak, akik nagyon szeretnek téged: 
figyelnek rád, aggódnak érted, veled örülnek, veled szomorkodnak, veled érez-
nek, képesek áldozatot hozni érted. Milyen csodálatos érzés ezt megtapasztalni!  
Az, hogy egyedi és megismételhetetlen vagy, felelősséget is jelent számodra!  
Vigyázz magadra!

1.  Gondolkozz! 
 ▶  Hogyan tudsz vigyázni magadra? Mi mindenre kell ügyelned, hogy megőrizd 

az egészségedet? 

2.  Amikor egészséges vagy, száz dolog jár a fejedben. Ami-
kor beteg, akkor csak egy: hogy újra egészséges legyél.

 ▶  Párokban írjatok öt-hat tanácsot arra, hogyan lehet 
elkerülni a betegségeket!

 ▶  Válasszatok ki kettőt közülük, és rajzoljatok hozzá 
egyszerű képes jelet (piktogramot)! Mutassátok meg 
a többieknek, ők pedig próbálják meg kitalálni, mire 
vonatkozik!

Az 1948-ban megalakult Egészségügyi Világszervezet (rövidítve: 
WHO) az egészség fogalmát így határozta meg: „Az egészség nem 
csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki és szociális 
jóllét állapota.” A testi jóllét vagy egészség három pillére a helyes 
táplálkozás, a mozgás és a megfelelő mennyiségű pihenés.

 
 Csukás István Nyár a szigeten című ifjúsági regényének részleteiben az 
egészséget védő tisztaságról, más szóval higiéniáról is szó esik.❞

67. 
oldal
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3.  Helyes táplálkozás
 Ha három napig te állíthatnád össze az étrendedet, 

milyen lenne? 
 ▶  Töltsd ki a füzetedben a táblázatot! Ügyelj arra, 

hogy az összeállítás változatos, egészséges és 
számodra ízletes is legyen! Melyik szempontot he-
lyezted előtérbe? 

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

1. nap

2. nap

3. nap

4.  Mozgás

 ▶  Mely mozgásformák a kedvenceid?
 ▶  Melyiket végzed szívesen? Miért? 

5.  Pihenés
 Egy – alvással foglalkozó – amerikai kutatócsoport meg-

állapította, hogy egy 10–12 éves gyereknek az egészsé-
ges fejlődéséhez 9–11 óra alvásra van szüksége. Az alvás a 
testnek azért nélkülözhetetlen, mert közben a test töltő-
dik, szinte újjászületik, felkészül a következő ébren töltött 
órákra. Mindeközben az agy pihen. Ha nem elegendő az 
alvás a szervezet számára, a gyereknek csökken a teljesí-
tőképessége, romlik a memóriája és a tanulási képessége.

 Készíts egy táblázatot a füzetedbe, amibe egy héten keresztül beleírod, egész-
séges volt-e az étkezésed, ittál-e elegendő folyadékot, mozogtál-e és aludtál-e 
minden nap eleget!

ges fejlődéséhez 9–11 óra alvásra van szüksége. Az alvás a 
-

dik, szinte újjászületik, felkészül a következő ébren töltött 
órákra. Mindeközben az agy pihen. Ha nem elegendő az 
alvás a szervezet számára, a gyereknek csökken a teljesí-
tőképessége, romlik a memóriája és a tanulási képessége.

futás

görkorcsolyázás

egyéb: …

úszás

foci

gördeszkázás

kosárlabdakosárlabda

kézilabda

gördeszkázás

biciklizés

kosárlabda

kirándulás

foci

tánc

70. 
oldal

70. 
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Lelki egészségem3.

1.  Az emberiség régóta tudja, hogy a lelkünk állapota hatással van a testünkre.  
A lelki harmónia segít megőrizni az egészségünket, ugyanakkor sok betegség 
oka lehet lelki eredetű.

 Harmónia jelentése: összhang, egyetértés, összeillés, rendezettség, kiegyen-
súlyozottság.

 ▶  Keress példákat saját életedből ezekre a fogalmakra! Például: Kivel tudsz 
leginkább összhangban lenni? Hol látsz magad körül rendet, rendezettséget? 
Kivel és milyen esetben értesz egyet?

2.  Az alábbi fogalmak különböző lelkiállapotokat, lelki tulajdonságokat fejeznek ki. 

 ▶  Beszéljétek meg, hogy ismeritek-e mindegyiknek a jelentését! Ki mit ért eze-
ken a szavakon? Keressétek meg az ellentétpárokat!

 ▶  Válasszatok párt magatoknak, és válasszatok ki közösen egy szópárt! Csupán 
testtartással, arcjátékkal jelenítsétek meg! A csoport többi tagja próbálja 
meg kitalálni, melyik fogalmat mutattátok be!

2. Az alábbi fogalmak különböző lelkiállapotokat, lelki tulajdonságokat fejeznek ki. 

aggodalmaskodás

harag
nyugalom

engedékenység

szerénység

irigység

nagyképűség

Az alábbi fogalmak különböző lelkiállapotokat, lelki tulajdonságokat fejeznek ki. Az alábbi fogalmak különböző lelkiállapotokat, lelki tulajdonságokat fejeznek ki. 

irigység

békesség

jószívűség

makacsság

❞
71. 

oldal

Néha úgy érezzük, tudjuk, mit szándékoztunk tenni,  
és mégsem úgy cselekszünk, ahogy mi magunk is szeretnénk.
                                                                    Széchényi Ferenc

A testi egészség nem feltétlenül jelent lelki harmóniát. Molnár Fe-
renc A Pál utcai fiúk című regényének egy jelenetében Nemecsek 
már beteg, Geréb ellenben erős és egészséges. Hogyan jellemeznéd 
e két szereplő lelkiál la potát? 

73. 
oldal
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3.  Lelkiállapotunk gyakran rajtunk is múlik, hogyan tekintünk környezetünkre vagy 
magunkra, hogyan irányítjuk életünket. Mi mindenre érdemes odafigyelnünk?

 Osztályozd a mondatokat, mennyire igazak rád!  
 1 = egyáltalán nem jellemző rám  5 = teljes mértékben jellemző rám

1 2 3 4 5
Jól érzem magam a bőrömben.
Vannak céljaim, ezeket igyekszem megvalósítani.
Kiegyensúlyozott vagyok.
Hálás vagyok mindenért, amim van.
Van hobbim, olyan tevékenység az életemben, amit 
nagyon szívesen végzek.
Megértő vagyok másokkal szemben.
Jó hatással vagyok a környezetemre.

 Add össze a pontokat! Minél magasabb pontszámot kaptál, annál harmoniku-
sabb az életed! Gondold végig, min lehetne változtatnod ahhoz, hogy még ki-
egyensúlyozottabb legyen az életvezetésed!

4.  A következő héten igyekezzetek minél harmonikusabb életet élni!

 Ha úgy gondolod, hogy túl nehéz mindezt egyszerre teljesíteni, változtass foko-
zatosan: válaszd ki az egyik pontot a mai napra! Holnap tegyél hozzá még egyet, 
aztán holnapután még egyet, és így tovább!

 Ha odafigyelő és kitartó vagy, észre fogod venni, hogy már egy hét alatt is milyen 
jó irányt vett az életed…

5.  Mesélj róla!
	▶ 	Milyen érzéseket, hangulatot kelt benned a kép?
	▶ 	Gyűjtsd össze, milyen jó dolgok történtek veled 

az elmúlt időszakban!

73. 
oldal

1. Játssz, alkoss minél többet társaid-

dal együtt! Figyeld meg, hogy a közös 

tevékenységek milyen érzéseket szabadí-

tanak fel bennetek!
2. Hallgass minőségi zenét! Minőségi zene 

nem csak komolyzene lehet. Az erősza-

kos, durva, trágár szövegek azonban 

nem építik a lelkedet! Válogasd meg, 

mire klikkelsz rá a YouTube-on, milyen 

zenéket töltesz le!

3. Tölts minél több időt a szabad levegőn! 
Gyönyörködj a körülötted lévő természet-
ben!
4. Legyen ritmusa a mindennapjaidnak! 
Alakíts ki napirendet, és igyekezz betar-
tani azt!
5. Egyél kevesebb édességet! Ne igyál cuk-
ros üdítőket, energiaitalt!
6. Légy kedves és segítőkész!
7. Feküdj le időben! Mielőtt elalszol, vedd 
számba azokat az eseményeket, dolgokat, 
amelyekért az elmúlt napon hálás lehetsz!

73. 
oldal
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4.
Adottságaim, lehetőségeim, 
korlátaim

 Bizonyára vannak az életednek olyan területei, amelyekben tehetséges vagy. 
Lehet, hogy az iskolai kosárlabdacsapatot erősíted, vagy gyönyörűen énekelsz, 
esetleg hegedülsz, lehet, hogy sakkversenyeket vagy szavalóversenyeket nyersz. 

 Gondolkoztál-e már azon, milyen jó, hogy egészségesek a lábaid, a kezeid, hogy 
a légy zümmögését is meghallod, és beszédben tudod kifejezni a gondolataidat? 
Ezeket a helyzeteket mi természetesnek fogadjuk el. Akkor értékeljük igazán, ha 
valamilyen betegség vagy sérülés akadályoz meg abban, hogy ezeket a tevé-
kenységeket végezzük.

1.  Emlékezz vissza olyan esetre, amikor 
– beteg voltál, és ágyban kellett feküdnöd, vagy
– eltörött valamelyik végtagod, vagy
– fájt valamid, és emiatt nem tudtál megtenni valamit! 

 Gyűjts össze olyan mindennapi helyzeteket, amelyekben nehézségeket okozott 
az állapotod! Ki segített neked, és hogyan?

2.  Beszélgessetek a képekről!
 ▶ Mi a közös a képen látható emberekben?
 ▶ Mi nehezíti a mindennapjaikat?
 ▶ Milyen képességeik lehetnek erősebbek, mit tudhatnak jobban, mint ti?

75. 
oldal

76. 
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 Hallottatok már olyan híres emberekről, akik hasonló fogyatékkal éltek/élnek, 
mint a képeken látható emberek, mégis csodákat alkottak/alkotnak?

 Azokat az embereket, akiknek valamelyik testrésze vagy szerve károsodott vagy 
nem működik, fogyatékosoknak, fogyatékkal élőknek, sérülteknek, akadályo-
zottaknak nevezzük. Ez a hiány nehezíti vagy gátolja őket nagyon sok számunk-
ra természetes tevékenység elvégzésében.

 A kerekesszék, egy művégtag, a Braille-írással ellátott tárgyak, a jelnyelv nagy 
segítségére lehet egy fogyatékos embernek.

 Ha ilyen emberrel találkozunk, rajtunk is múlik, hogy segítjük-e, vagy tovább 
nehezítjük a helyzetét. Ha megbámulod, megjegyzést teszel vagy mutogatsz rá, 
megmosolygod vagy kineveted, csak tovább nehezítesz rajta. De akkor hogyan 
segíthetünk?

 A Jóra tanítók és a Fogadj el bennünket! című versekből megtudhatjá-
tok, mit várnak tőlünk a fogyatékkal élő embertársaink.

.

3.  Nézz utána, keresd az interneten!

a)  Hozleiter Fanny, azaz „Mosolyka” ma hazánkban az 
egyik legismertebb fogyatékossággal élő író és blog-
ger [internetes napló írója]. Blogbejegyzéseiből Te 
döntesz címmel könyv is megjelent. Ismerd meg, mi-
lyen életvidám ember!

b)  Hallottál-e már a Baltazár Színházról, amelyben értel-
mi sérült színészek hoznak létre előadásokat? 

❞
74. 

oldal

Ludwig van Beethoven 
világhírű zeneszerző 
úgy komponált zené-
ket, hogy élete utolsó  
25 évét siketségben 
élte. Hallgassatok meg 
egy részletet a Kilence-
dik szimfóniából!

Szekeres Pál olimpiai 
bajnok magyar tőr- és 
kardvívó autóbalesetet 
szenvedett, azóta kere-
kesszékben éli életét, és 
paralimpikonként szerzett 
több Európa- és világbaj-
noki érmet.

Érdi Tamás zongoraművész 
csecsemőként veszítette el a 
látását. Zenei érdeklődésé-
re hamar felfigyeltek. Taná-
rai egy speciális módszerrel 
„láthatóvá” tették számára a 
kottát. 15 évesen már zongo-
raversenyeket nyert.

Louis Braille vak francia 
pedagógus, feltaláló, a 
vakok által használt írás, 
a róla elnevezett „Braille- 
írás” létrehozója.

Böszörményi Gyula ma is élő 
író, súlyos mozgássérülten 
írja ifjúsági és sci-fi regényeit, 
novelláit.

Sors Tamás végtagfej-
lődési rendellenesség-
gel született. Többszö-
rös paralimpiai bajnok 
úszásban.

77. 
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5. A lelkiismeretem

1.  Miért nem vitte el Jancsi a zsiványok 
pénzét?

2.  Vitassátok meg, hogy helyesen gon-
dolkodott-e az indián az alábbi tör-
ténetben!

3.  Milyen okai lehettek, amikor nem úgy oldottál meg valamit, mint ahogyan ko-
rábban jónak vagy helyesnek tartottad? Hogyan tetted jóvá?

  Olvassátok el a Kincskereső kisködmön című regény részletét, és az 
alsó tagozatról ismert történet alapján értelmezzétek a ködmön sze-
repét a műben!❞

78. 
oldal

Istenem, teremtőm! mit beszélek én itt?
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit?
Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak,
S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag?

Hozzájok sem nyúlok... azt én nem tehetem,
Nincs elromolva a lelkiisméretem. -
Édes szép Iluskám, csak viseld terhedet,
Bízd a jóistenre árva életedet!

                        Petőfi Sándor: János vitéz

Egy indián dohányt kért egy fehér embertől. Az illető belenyúlt 
a zsebébe, és átnyújtott egy marék dohányt. Másnap ismét je-
lentkezett az indián, és most ő adott a fehér embernek egy dollárt. 
A neki ajándékozott dohány között találta.
 – Miért nem tartod meg, hiszen nem nagy pénz ez? – kérdezte 
csodálkozva a fehér ember. – Nem is tudtam róla…
 – Itt, a szívemben – felelte az indián – egy jó és egy rossz 
ember lakik. A jó ember azt mondta: add vissza a pénzt, amit 
nem neked szántak! A rossz azt javasolta: tartsd meg nyugodtan, 
hiszen semmiség az egész. Így vitázott bennem a két ember, és 
hogy a vitának véget vessek, visszahoztam a pénzedet.

György Attila: Vegyétek és egyétek!  
Olvasókönyv első áldozóknak (237. o.) 
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4.  A lelkiismeret olyan, mintha egy belső 
hang lenne. Megvizsgálja cselekede- 
teinket, és összehasonlítja azzal, amit 
mi magunk helyesnek tartunk. Ha olyat 
teszünk, amit jónak ítél, elégedettség- 
érzetet ad cserébe. Ha valamit helyte-
lenít, kellemetlen belső vívódás lesz az 
eredménye. Ennek a neve lelkiismeret- 
furdalás.

 ▶ Szerinted melyik tárgy jelképezi leginkább a lelkiismeretet? Miért?

5.  Te hogyan oldanád meg a következő helyzeteket? Van-e jó megoldás? Fejezd be 
egy-két mondattal a történeteket! 

6.  Azokat a helyzeteket, amelyekben nehéz döntenünk, mert különböző szabá-
lyoknak szeretnénk megfelelni, dilemmáknak nevezhetjük.

 ▶  Fogalmazzátok meg, mit gondolhattak, min vívódhattak a történeteket me-
sélő gyerekek! Milyen belső szabályok kerültek összeütközésbe? 

 A lelkiismeret-furdalás nagyon kellemetlen érzés. Leginkább akkor tör elő, ha 
rájövünk arra, hogy nem úgy viselkedtünk, szóltunk vagy cselekedtünk, ahogy 
az elvárható lett volna tőlünk. 

 Legkönnyebben úgy kerülhetjük el, ha alaposan átgondoljuk, mit teszünk vagy 
mit mondunk. A cselekedeteinknek és a szavainknak következményei vannak!

Emőke a legjobb barátom. Múltkor angolóra 

után futott ki a teremből, és véletlenül le-

rántotta a magnót, ami összetörött. Csak én 

láttam. Az osztályfőnök megkérdezte, hogy 

ki tette, de Emőke nem merte megmondani, 

mert az apja nagyon szigorú.

Sokat járok könyvtárba, és nagyon szeretem Annus nénit, a könyv-tárost. Egyik délután rohantam a buszhoz, hogy odaérjek edzésre, amikor Annus néni jött szembe ve-lem, egy halom könyvvel a kezében. Megkért, hogy segítsek neki. 

Kristóf, aki a szomszédban lakik, jó haverom. A bátyját már kevésbé 
bírom, szerintem túl erőszakosan játszik. Szombaton délután becsön-
gettek hozzánk, kihívtak játszani a térre. A húgom azt mondta, ha 
nem akarok kimenni, hazudjam azt, hogy takarítanunk kell.

80. 
oldal

80. 
oldal
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6. Céljaim, terveim

1.  Fogalmazd meg, mi lehet a céljuk a képeken látható embereknek! 
 Te milyen sportot űzöl? Mi az érdekes benne számodra?  

Mit szeretnél elérni ebben a sportban?

2.  A célokról és a tervekről
 Célnak nevezzük azt a kívánt állapotot, amelybe el szeretnénk jutni. Lehet, hogy 

meg akarunk tanulni egy dalszöveget, kipróbálni egy új játékot, megismerked-
ni az új szomszéddal, megvenni egy táskát, kibékülni a barátunkkal, ügyesebbé 
válni a tollasozásban… Jó, ha időnként végiggondoljuk, mit szeretnénk elérni, 
mi is a fontos számunkra.

 Ahhoz, hogy elérjünk a célokhoz, hasznos, ha tervet készítünk. Így felmérhetjük 
azt, mire van szükség, mennyi erőfeszítést kíván a feladat. 

a)  Céljaim címmel készítsd el az alábbi táblázatot a füzetedbe!

1 nap 1 hét 1 hónap 1 év múlva?
Mit szeretnék elérni

 ▶  Biztosan neked is vannak közvetlen, rövid távú és hosszú távú céljaid, amiket 
szeretnél megvalósítani, ennek megfelelően töltsd ki a táblázatot! Több vá-
laszt is beírhatsz!

 ▶  Párokban beszéljétek meg, miben hasonlóak, miben különbözőek a céljai-
tok! Melyik tűnik a legkönnyebben/legnehezebben elérhetőnek? 
Melyekkel szeretnétek fejlődni valamiben, megtanulni valamit, 
megváltoztatni valamit vagy megszerezni valamit?

 ▲ Miért jó nekik, hogy egy csapat emberrel kell egy tempóban húz-
niuk az evezőt?

 ▲ Miért mászik föl, ha sem-
mi sincs a fal tetején?

▲ Miért jó nekik, hogy egy csapat emberrel kell egy tempóban húz- ▲

83. 
oldal

82. 
oldal
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b)  Válassz ki egy célt a táblázatodból! Mi minden szükséges ahhoz, hogy elérhesd?  
Ne csak tárgyakra gondolj, hanem például tudásra, bátorításra, eltökéltségre, kitar-
tásra… Ezek közül melyeket kaphatod meg mástól, melyekkel kell neked rendelkez-
ned? Van-e olyan cél, amelynek elérését te nem tudod befolyásolni?

c)  Csoportokban folytassátok a munkát! Egészítsétek ki a táblázatot a Mit szeretnénk 
elérni? kérdéssel! Írjatok be olyan közös célokat, amelyeket az osztályban jó lenne 
megvalósítani! Az egyikhez készítsetek több lépésből álló tervet!

  Minduntalan változni szeretnénk, változtatni környezetünkön. Ahhoz, 
hogy elérhető célokat tűzzünk ki, jól kell ismernünk önmagunkat.  
A kőfaragó történetében is erről olvashatunk. 

3.  Nem csak önmagunkra vonatkozhatnak a céljaink. Sok ember van, aki olyan célt 
talál, amellyel másokért tud tenni valamit. Most ilyen példákról olvashatsz. 

 ▶  Milyen célok jelentek meg a szövegekben? Melyik cél miért lehet fontos?
 ▶  Kik vettek részt a megvalósításban? Milyen hasonló kezdeményezésekről hal-

lottál?

83. 
oldal

❞
81. 

oldal

Egy környezettudatos, zöld iskola 

tantermeiben a hulladékot a diá-

kok annak fajtája szerint elkülönít-

ve, szelektív gyűjtőkbe dobják , ez-

zel is óvják környezetüket.

talál, amellyel másokért tud tenni valamit. Most ilyen példákról olvashatsz. 

Egy budapesti lakótelepen felnőttek, 
gyerekek fogtak össze, hogy a házak 
közötti területen kiskertet hozzanak 
létre, amelyet együtt gondoznak. 
Szakemberektől tanulhatják a nö-
vénytermesztést, a gyerekek pedig 
megfigyelhetik, hogyan fejlődik a bor-
só, répa, paradicsom.

Bódvalenkén, az ország 
egyik legszegényebb fa-
lujában roma művészek 
festményekkel díszítik a 
házak falát. A festmények 
a cigányok életét, álmait, 
meséit jelenítik meg. Az 
alkotásokat közösen ké-
szítik, az odautazók pedig 
megcsodálhatják őket.

Milyen célok jelentek meg a szövegekben? Melyik cél miért lehet fontos?

Az egyik iskola diákönkormányzata környezetvédő őrjáratokat szervezett a település utcáira, tereire. A hat-nyolc fős csoportok figyelik, hogy elegendő szeméttároló van-e, és az emberek oda helyezik-e a hulladékot. Folya-matos kapcsolatban állnak a közte-rület-felügyelőkkel, és szükség esetén jelzik a hiányosságokat.
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Összefoglalás

Az előző órákon megbeszéltek alapján válasszatok ki néhány fogalmat, amit a leg-
fontosabbnak tartotok fejlődésetek szempontjából! Rangsoroljátok őket! Melyik 
lépcsőfokra, melyik szó kerülhetne? Választásotokat beszéljétek, vitassátok meg!

önállóság felelősség

harmónia

fejlődés
döntés

elfogadás

egészség

tanulás
akarat

tervek

ÉN

cél

lelkiismeret

cél

tudás

mérlegelés

jövő

OH_ETI05TA_Etika_5_2023_02.20.indd   22 2023. 02. 22.   9:16:48



232323

II. CSALÁD –
HELYEM A CSALÁDBAN
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Családba születtem – az otthonom7.

1.  Olvasd el a verset!
 ▶  Keresd meg azokat a sorokat, ame-

lyek legjobban kifejezik az anyai 
szeretetet!

 ▶  Milyen érzések mondatták ki veled 
ezeket a gondolatokat?

2.  Az alábbi képek egy-egy családot ábrázolnak a 20., illetve a 21. század elejéről.

 ▶ Beszéljétek meg, ki kicsoda lehet a képen! 
 ▶  Milyen lehet a kapcsolat a családtagok között? Hogyan fejezi ki ezt a kép, mi-

ből következtettetek erre? (Figyeljétek meg a családtagok elrendezését, az 
egymástól való távolságukat, testtartásukat, arckifejezésüket!)

3.  A mai órára elhoztatok otthonról egy-egy családi fotót. Ketten-hárman beszél-
gessetek el a képekről!

 ▶  Mikor, milyen alkalomból készült a választott fénykép? Kik vannak rajta, és 
kik nincsenek a családodból? Milyen érzéssel tekintesz rá?

Egy anya szívének sehol nincsen párja,
hisz benne a gyermek a csodát találja.
Olyat, melyet bátran másokra is szórhat,
s minden élőlényre ugyanolyan jól hat.
Sosem szabad hagyni azt, hogy kiürüljön,
s gyermeke, karjából messzire kerüljön!
Ilyen szeretetet nem kaphat meg mástól,
boldogsága függhet ettől a varázstól!
Az anyai szívet meg kell hát becsülni,
melengetni kell és nem hagyni kihűlni!
Hiszen azt a szívet úgy alkotta Isten,
hogy egy életen át bentről melegítsen!
              Aranyosi Ervin: Az anyai szív

85. 
oldal

OH_ETI05TA_Etika_5_2023_02.20.indd   24 2023. 02. 22.   9:16:50



25

4.  „Mi a család? Nem tudom, de azt remélem, hogy nekem jó családom lesz” – 
mondta egy fiú, amikor megkérdezték tőle, mit jelent ez a szó… 

 ▶  Rajzolj a füzetedbe egy házikót, válassz néhányat az alábbi kifejezések közül, 
és írd bele azokat, amelyek segítségével meg tudnád fogalmazni, hogy sze-
rinted mi a család! Más kifejezéseket is használhatsz!

 ▶  Fogalmazd meg a füzetedbe, mitől jó egy család! Húzd alá azokat a mondatokat, 
amelyek a ti családotokra is jellemzők! Beszélgessetek erről otthon a szüleitekkel!

5.  Egészítsétek ki a mondatokat!

6.   Sokat hallhattátok a következő közmondást:
 „Mindenhol jó, de legjobb otthon!”

 ▶  Vajon miért otthon a legjobb?
 ▶  Nézd meg a következő képeket! Válaszd ki azt a ké-

pet, amelyik szerinted a legjobban ábrázolja azt a 
környezetet, amelyben te is szeretnél élni! Beszéld 
meg baráti csoportoddal, milyen az ideális „otthon”?

 

  Petőfi Sándor több versében is nagy szeretettel gondol családjára.  
Olvassátok el a Füstbement terv című versét!

rinted mi a család! Más kifejezéseket is használhatsz!

szeretetközösségszeretetközösség

együttlakás szabályokszabályok

nevelés

hagyományokhagyományok

gyengédség
kölcsönös segítség

rinted mi a család! Más kifejezéseket is használhatsz!

szabályok

gondoskodás

közös kassza

szeretetközösség

együttlakás
gyengédség

kölcsönös segítség

gondoskodás

bizalom
közös kassza

biztonság

❞
84. 

oldal

6.  Sokat hallhattátok a következő közmondást:

Örülök, ha mindnyájan otthon vagyunk, mert…

5. Egészítsétek ki a mondatokat!

Örülök, ha mindnyájan otthon vagyunk, mert…

Szeretek otthon lenni, mert…

Egészítsétek ki a mondatokat!

Örülök, ha mindnyájan otthon vagyunk, mert…

Egészítsétek ki a mondatokat!

Örülök, ha mindnyájan otthon vagyunk, mert…

Hálás vagyok a családomnak, mert…Hálás vagyok a családomnak, mert…

A családom nélkül…

meg baráti csoportoddal, milyen az ideális „otthon”?meg baráti csoportoddal, milyen az ideális „otthon”?

Nézd meg a következő képeket! Válaszd ki azt a ké-
pet, amelyik szerinted a legjobban ábrázolja azt a 
környezetet, amelyben te is szeretnél élni! Beszéld 
meg baráti csoportoddal, milyen az ideális „otthon”?meg baráti csoportoddal, milyen az ideális „otthon”?

Petőfi Sándor több versében is nagy szeretettel gondol családjára. 

85. 
oldal

85. 
oldal
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Családi kapcsolataim – rokonság8.

1.  Figyeljétek meg a családfát! Nevezzétek meg a rokoni kapcsolatokat!
 ▶  Készítsd el ehhez hasonlóan szűkebb családod családfáját! Egy vonallal kerítsd 

körbe azokat, akikkel együtt laksz! Beírhatsz más veletek együtt lakókat is! 
 ▶ Párokban tegyetek fel kérdéseket egymás családjáról! 
 ▶ Majd egy másik párban számoljatok be arról, amit egymásról megtudtatok!

2.  Figyeld meg a fát! A családod minden 
tagja szerepel benne?
Kikkel állsz folyamatos, rendszeres kap-
csolatban tágabb családod tagjai közül?

Tóth 
György

Tóth 
Zoltán

Tóth Györgyné
Tóth Valéria

Dr. Sípos-Tóth
Andrea

Sípos
Annamária

Sípos 
Vilmos

Dr. Sípos 
Csaba

Sípos 
Benjámin

Síposné 
Kiss Mária

Papp 
Márton

Sípos
Zalán

Sípos 
Katalin

Papp 
Liza

Jacob 
Lange

Kristo· 
Lange
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3.  A jobb oldali kép egy póló felirata. 
 Egyetértesz a rajta lévő szöveggel?

4.  Nézd meg a képeket!
 ▶  Melyik tevékenység a leggyakoribb a csalá-

dotokban?
 ▶  Melyiket szereted legjobban, és miért?
 ▶  Kikkel töltöd legszívesebben a szabadidő-

det a családod tagjai közül? Miért?
 ▶  Rajzold le, milyen közös tevékenységeket 

szeretsz a családoddal végezni! 
 Mutasd meg a többieknek!

5.   Készíts vázlatos naplót a családod egy hétvégéjéről!

  Bálint Ágnes Szeleburdi család című könyvében egy fiú naplót vezet
 családjáról, életükről.❞

86. 
oldal

e
A család

olyan, mint f .

.
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Családi szokásaink, ünnepeink9.

2.  Minden családban vannak hagyományok, szokások, melyek nagyszülőkről szü-
lőkre, szülőkről gyermekekre, unokákra öröklődnek. A családi szokások a hét-
köznapokban és az ünnepnapokban is jelen vannak.

 ▶  Hétköznapi szokásaitok napi rendszerességgel ismétlődnek. Meséljetek 
ezekről!

 ▶  Keressetek hasonlóságokat és különbségeket hétköznapi családi szokásai-
tokban!

3.  Érdeklődjetek nagyszüleitektől, hogy az ő 
gyermekkorukban milyen különleges családi 
hagyományok, szokások voltak, amelyeket 
ma már nem tartunk!

 ▶  Mire vagy büszke családod múltjából vagy 
jelenéből?

 ▶  Mondd el ezt egy társadnak, és hallgasd 
meg az ő beszámolóját! 

Daniel, aki az osztályunkba jár,
a vacsorát Sóderpartinak hívja.
„Sódert esztek vacsorára?”
kérdeztem egyszer
(mert szerintem ez a Sóderparti
olyan lükén hangzik).
„Frászt” mondta Daniel, „húst eszünk,
és mindenki nyomhatja a sódert,
és senki se mondja,
hogy fogd be a szád,
és mindig kipakolhatod,
ami a szívedet nyomja”
mondta Daniel és nevetett.
Mégiscsak lükén hangzik, hogy Sóderparti.
De Ami a Szívedet Nyomja, az már igen!
Nálunk csak olyan közönséges
Vacsora van.

       Siv Widerberg: Sóderparti 
         Tótfalusi István fordítása

Érdeklődjetek nagyszüleitektől, hogy az ő 
gyermekkorukban milyen különleges családi 
hagyományok, szokások voltak, amelyeket 

Mire vagy büszke családod múltjából vagy 

Mondd el ezt egy társadnak, és hallgasd 

90. 
oldal

1.  Neked mikor van leginkább alkal-
mad elmondani a szüleidnek azt, 
„ami a szívedet nyomja”?

 Milyen gyakran tudtok otthon 
együtt étkezni? 

 Szoktatok-e ilyenkor beszélgetni, 
s ha igen, miről?

 Neked tetszenek-e családi szoká-
saitok? 

 Min változtatnál, ha majd magad 
is szülő leszel?
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4.   A családi szokások hozzátartoznak a családi ünnepekhez (például születésnap, 
névnap, keresztelő, ballagás).

 ▶  Miért szereted az ünnepnapokat?Miért szereted az ünnepnapokat?

Mert nem kell iskolába menni.

Mert akkor vendégségbe megyünk.  Mert vendégek jönnek hozzánk.

Mert ajándékot kapunk és adunk.

Mert akkor vendégségbe megyünk.  Mert vendégek jönnek hozzánk.

Mert akkor mindenki szereti a másikat.

 Mert vendégek jönnek hozzánk.

Mert akkor otthon van mindenki.

Mert ajándékot kapunk és adunk.
Mert ajándékot kapunk és adunk.

Mert egész nap azt csinálok, amit szeretek.

 ▶  Keressetek hasonlóságokat és különbségeket a családi ünnepek körüli szo-
kásaitokban!

 Családi ünnepi szokásainkat meghatározhatja az is, 
milyen valláshoz vagy népcsoporthoz, nemzetiség-
hez tartozunk. Gondoljatok csak a karácsonyra vagy 
a húsvétra! Vannak családok, akik karácsonykor 
Jézus születését vagy az angyalkát, vannak, akik a fe-
nyő vagy a szeretet ünnepét várják. Húsvét a keresz-
tény közösségeknek a feltámadás ünnepe, mások 
a hímes tojás, a nyuszi vagy a locsolkodás hagyomá-
nyait őrzik.  Azok a családok, amelyekben a szülők 
különböző nemzetből származnak, mindkét kultúra 
szokásait megtarthatják.

5.  Írj egy néhány mondatos fogalmazást vagy készíts albumot, prezentációt csalá-
di szokásaitokról! Térj ki benne ezekre a kérdésekre:

 ▶  Vannak-e mindennapos családi szokásaitok, például az esti lefekvés körül? 
Hogyan alakultak ezek ki?

 ▶  Hogyan ünneplitek a születés- és névnapokat, a karácsonyt, a húsvétot és 
más éves ünnepeket?

 ▶ Vannak-e nyaralási szokásaitok?

❞
89. 

oldal

 ▲ Karácsonyfa-állítás: euró-
pai keresztény hagyomány

Mert ajándékot kapunk és adunk.

Keressetek hasonlóságokat és különbségeket a családi ünnepek körüli szoKeressetek hasonlóságokat és különbségeket a családi ünnepek körüli szo

Egyéb dolog miatt: …

A családban a szeretet legnagyobb ünnepe a karácsony. A Bibliából 
olvashatunk az ünnep eredetéről, Jézus születéséről.

90. 
oldal
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A családi együttlét harmóniája10.

1.  Némelyik webáruházban lehet kapni 
olyan képeket, táblákat, amelyek szöve-
geket tartalmaznak. 

 ▶  Olvassátok el, milyen szabályokat fo-
galmaz meg ez a tábla egy képzeletbeli 
család számára!

 ▶  Melyek azok a szabályok, amelyek rád 
is vonatkoznak otthon? Beszéljétek 
meg kis csoportokban!

 ▶  Van olyan szabály, amely nincs a táb-
lán, de a ti családotokban be kell tar-
tani? Írd le ezeket a füzetedbe!

 ▶  Melyek azok a szabályok a táblán, ame-
lyeket nehezedre esik betartani, vagy 
nem látod értelmüket? Melyik szabá-
lyok betartása egyszerű?

 Endrődi Sándor A szeretetről című versében a legfontosabb családi együttélési 
szabályról olvashattok. Ez a szeretet!

30

szabályról olvashattok. Ez a szeretet!

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincsen szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldusabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövétnekül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen.
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyűlöl.

Ha fá rad t ,
A L T A S D  E L ! 

Ha távo l van, 
HÍVD fe l !

Ha mesél, hallgasd meg!

ÉS SOHA NE FELEDD:
ÖSSZETARTOZTOK!

szabályok
ha égve maradt, kapcsold le!

Ha a 
FÖLDÖN VAN,

vedd fel! 
Ha kiömlö�, 
TÖRÖLD FEL!

HA PISZKOS, MOSD EL!

HA KIFOGYOTT, TÖLTSD MEG!     HA KÉRDEZ, VÁLASZOLJ!

H A  s z o m o r ú ,
Ö L E L D  Á T !
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2.  A Bibliában is olvashattok a szeretetről.
 ▶  Van-e olyan kifejezés ebben a szö-

vegrészletben, amit nem ismertek? 
Értelmezzétek a tanárotok segítsé-
gével!

 ▶  Gondolj a családodra! A „szeretet-
jellemzők” elé helyettesítsd be csa-
ládtagod nevét: X. Y. türelmes, X. Y. 
jóságos…

 ▶  Gondolkodj el azon, melyik az a 
„szeretetjellemző”, amely egyáltalán
nem illik rád. Tudnál-e változtatni ezen? Hogyan?

3.  Nézzétek meg a következő képeket! Mi a közös bennük? Beszéljétek meg pár-
ban, milyen érzéseitek támadnak a képek láttán!

 is olvashattok a szeretetről.
-

vegrészletben, amit nem ismertek? 
Értelmezzétek a tanárotok segítsé-

ondolj a családodra! A „szeretet-
-

ládtagod nevét: X. Y. türelmes, X. Y. 

ondolkodj el azon, melyik az a 
„szeretetjellemző”, amely egyáltalán

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
                             Pál apostol első levele 
                                     a korintusiakhoz

❞
92. 

oldal
1851-ben írta Arany János a Családi kör című versét. Ebben a vers-
ben a nagy költő családjának korabeli életrendjébe pillanthatsz be.

96. 
oldal

97. 
oldal

96. 
oldal
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Feladataim otthon11.

1.  Mit jelentenek az alábbi közmondások?

 ▶ Melyik kép melyik közmondást jelképezheti?

2.  Ki végzi a felsorolt házimunkákat nálatok? Több családtagot is felsorolhatsz!

kutyasétáltatáskutyasétáltatás

bevásárlás gépkocsi lemosásagépkocsi lemosása

mosogatás

vasalás

gépkocsi lemosása

vasalás

takarítás
hozzátartozók  

sírjának gondozása

cipőpucolás
mosogatás

hólapátolás

kutyasétáltatás

takarítás

cipőpucolás

rendrakás
hólapátolás

mosás

mosogatás
ágyazás

főzés

zokniválogatás
terítés

szemét le- és kivitele

elromlott eszközök
 javítása

viráglocsolás

zokniválogatás

kerti munkák reggelikészítés

Mit jelentenek az alábbi közmondások?

Aki nem dolgozik, ne is egyék!
Aki nem dolgozik, ne is egyék!

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!A munka nemesít.

Mit jelentenek az alábbi közmondások?Mit jelentenek az alábbi közmondások?

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!A munka nemesít.

Sok kéz hamar kész.

100. 
oldal
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3.  Az eddig vállalt feladataidon kívül tudnál-e többet vállalni? Sorolj fel néhányat!

 

4.  Beszéljétek meg csoportosan, hogy nektek, gyerekeknek melyek a legfontosabb 
feladataitok, kötelezettségeitek!

 5.  Szerinted hogyan érhetik el a szülők, hogy 
a gyermekük szeressen tanulni? Jegyezd le 
a füzetedbe, melyik állítással értesz egyet!

 

6.  Találj ki egy jó cselekedetet, amellyel megleped szüleidet! Például készíts vacso-
rára szendvicset, vagy hétvégén végezz nagytakarítást a szobádban! A következő 
órán számolj be róla a többieknek, hogyan reagáltak a szüleid!

Beszéljétek meg csoportosan, hogy nektek, gyerekeknek melyek a legfontosabb 

Kiabál veled, ha nem végzed el feladatod.

Sokszor elismétli az utasításait.
Természetesnek veszi, hogy készen vagy.

Kiabál veled, ha nem végzed el feladatod.

Természetesnek veszi, hogy készen vagy.

Példát mutat neked.

Megjutalmaz, ha készen vagy a feladatokkal.

Együtt tanul veled.

Megjutalmaz, ha készen vagy a feladatokkal.

Elmondja, hogy ő sem jókedvéből dolgozik.

❞
98. 

oldal

100. 
oldal

  A körtemuzsika egy régi játék, a gyerekek által nagy becsben tartott 
„zeneszerszám” volt. Nagy írónk, Móra Ferenc érdekes történetet me-
sél el nekünk, amelyben fontos szerephez jut egy körtemuzsika is! 

100.
oldal
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A család külső kapcsolatai, 
kötődései12.

1.  Mondd el vagy rajzold le, hogy milyen az a környezet, ahol otthonosan érzed 
magad! Kik tartoznak még ezekhez a helyekhez? 

 
 A méhek is kirepülnek nap mint nap, hogy nektárt gyűjtsenek, amit bevisznek 

a kaptárba, és finom méz lesz belőle. Így beporozzák a virágokat, ezért nagyon 
hasznosak. A család meghitt közösségét is időről időre elhagyjuk, hogy fontos 
más feladatainkat is teljesítsük. Az otthon melegébe, a családi fészekbe viszont 
jó visszatérni.

2.  Milyen közösségekhez tartozó embereket látsz a képeken?
A te családod melyekhez tartozik leginkább?

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
                                                                         Tamási Áron

104. 
oldal
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3.  Te milyen csoportokhoz tartozol? Melyikhez kötődsz leginkább? Miért?

4.  Keress példákat csoportjaid közül a következőkre:
 ▶ ide születtél,
 ▶ szüleid választották számodra ezt a csoportot,
 ▶ te választottad ezt a csoportot,
 ▶ lehet, hogy később már nem fogsz idetartozni,
 ▶ a többi csoporttagot mind személyesen ismered,
 ▶ a tagok nem ismerik mind egymást, jelképek, szokások tartják össze őket.

  A Magyar cigány vagyok című önéletrajzi írásban a főszereplő sokféle 
közösséghez tartozik egy sokszínű közegben. 

5.  Milyen feladatokat végzel szívesen másokkal együtt, és mi az, amit inkább egye-
dül szeretsz csinálni?

 ▶  Mindenki válasszon egy-egy tevé-
kenységet mindkét csoporthoz, 
és írja le egy kis papírra!

 ▶  Vizsgáljátok meg, melyek a kö-
zös jellemzői a társas, illetve az 
egyedül könnyebben végezhető 
tevékenységeknek!

6.   Az emberek közös munkával a természetet 
is „otthonossá” szeretnék tenni, sokszor 
saját képükre is formálják. Nézd meg a ké-
pet! Fogalmazd meg a füzetedben, mire fi-
gyelmeztet!

7.  Lakhelyed környezetében milyen változásokat javasolnál, ha te lennél a polgár-
mester vagy egy helyi képviselő?

8.  Hallottál már olyan tevékenységről, amelyet a lakóhelyed tagjai 
összefogással végeztek egy közös cél érdekében? (Ilyen például a közeli park 
rendbetétele, a lakótelep játszótéri játékainak lefestése.)

❞
101. 
oldal

Milyen feladatokat végzel szívesen másokkal együtt, és mi az, amit inkább egye

Mindenki válasszon egy-egy tevé-
kenységet mindkét csoporthoz, 

Vizsgáljátok meg, melyek a kö-
zös jellemzői a társas, illetve az 
egyedül könnyebben végezhető 

6. Az emberek közös munkával a természetet 6.6.

104. 
oldal

104. 
oldal
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Akikre érdemes hallgatni13.

1.  Találkoztál-e már olyan, nálad idősebb 
emberekkel, akik segítettek téged ta-
nácsaikkal? Kik voltak ők? Most is segí-
tenek neked? 

2.  Mesélj a képről! Idéz-e fel valamilyen emlékeket benned ez a jelenet?

3.  A gyermekek szellemi, lelki kérdésekben segítséget kaphatnak szüleiktől és más 
felnőttektől is. Ilyen kapcsolat gyakran magától is kialakul báty és öcs, nővér és 
húg, vagy bármilyen tapasztaltabb és tapasztalatlanabb ember között, ha meg-
van bennük a kölcsönös bizalom és jószándék. 

 a)  Idézd fel újra azt, amikor tanácsot kaptál egy idősebb embertől, vagy képzelj 
el egy ilyen helyzetet! Válaszold meg az alábbi kérdéseket!

 ▶ Te milyen felnőttben tudsz megbízni?
 ▶ Milyen kérdésekkel fordulnál hozzá?
 ▶ Mit tehetsz, ha nincs ilyen felnőtt a környezetedben?
 ▶  Milyen „játékszabályokat” kell betartani, hogy a támogatás valódi segítség 
legyen a számodra?

 b)  Párokban mondjátok el egymásnak válaszaitokat, majd ezek alapján a cso-
port egésze alkossa meg a tanácsadás néhány szabályát!

  Kosztolányi Dezső Öreg pap című novellájában egy gyermek nem várt 
segítséget kap egy felnőttől. 

107. 
oldal

❞
105. 
oldal

…ő támogatott engem és gondolt velem, jó 
volt hozzám, mint apám…
    Weöres Sándor: Vers Babits Mihályról

107. 
oldal
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4.  Kettéosztott naplóba gyűjts olyan tevékenységeket, amelyekkel a veled egykorú 
fiatalok tudnak segíteni idős embereknek, a nagyszülőknek, és fordítva! Ezután 
kösd össze vonallal azokat, amelyek kiegészítik egymást! Ilyen például, hogy az 
idősek örülnek, ha valakinek mesélhetnek az általuk átélt történelmi időkről, 
ezért ha meghallgatjuk őket, azzal jót teszünk velük, ugyanakkor ez szolgálja a 
mi tanulásunkat, fejlődésünket is.

5.  Gyűjtsétek össze azokat az illemszabályokat, amelyek arról szólnak, hogyan kell 
viselkedni az idős, a nagyszüleitekkel egykorú emberekkel! 

 Beszélgessetek arról, szerintetek könnyű vagy nehéz ezeknek eleget tenni! 

6.  Gyűjts történeteket régebbi korok gyermekeinek az életéről! 
 Sok példát találhatsz olvasmányaidban is. 
 Vajon mikor lehetett jó gyereknek lenni? Mi volt jobb régen, mi jobb manapság? 

Gondolataidat foglald össze néhány mondatban!

A nagyszülők segíthetnek a fiataloknak Fiatalok segíthetnek az időseknek

megosztják tapasztala-
taikat, tudásukat

meghallgatjuk a régi 
történeteket

5. Gyűjtsétek össze azokat az illemszabályokat, amelyek arról szólnak, hogyan kell Gyűjtsétek össze azokat az illemszabályokat, amelyek arról szólnak, hogyan kell Gyűjtsétek össze azokat az illemszabályokat, amelyek arról szólnak, hogyan kell 

107. 
oldal

OH_ETI05TA_Etika_5_2023_02.20.indd   37 2023. 02. 22.   9:17:24



38

Kedvenc állataink14.

 Már nemcsak a kutyát és a macskát tekintjük háziállatoknak, hanem például 
a kaméleont, a tengerimalacot, a csincsillát, a hörcsögöt is. Háziállatokat több-
ségében azért tartunk, hogy boldoggá tegyenek minket, és társaink legyenek. 
Ám a háziállatok tartása felelősséggel jár!

1.  Az én kedvencem
 Mutasd be a kedvenc háziállatodat a csoportnak az alábbi kérdések alapján!

 ▶ Milyen háziállatod van? Mit kell tudni erről a fajtáról? 
 ▶ Hogy került hozzátok? 
 ▶ Ki gondoskodik róla? Milyen gondozást igényel?
 ▶  Mesélj el egy kedves, érdekes vagy vicces esetet, ami vele 

történt!

2.  Hogy jól szeresselek…
 Párokban beszéljétek meg az alábbi kérdéseket!

 ▶ Honnan tudhatod, mit szeretne egy állat, 
 mire van szüksége?

 ▶ Mire kell figyelnie annak, aki háziállatról 
 gondoskodik? 

 Gyűjtsétek össze a legfontosabb tanácsokat 
az állatok gondozásáról, és egy lapra felírva 
függesszétek ki a teremben!

  Eric Knight Lassie hazatér című regénye egy kutya és gazdája, egy 
kisfiú kapcsolatáról szól!

Gyűjtsétek össze a legfontosabb tanácsokat 
az állatok gondozásáról, és egy lapra felírva 

❞
108. 
oldal

Fehér cica, idefigyelj, kössünk üzletet!
Te adod a törleszkedést, én meg a tejet!
Húst is adok a tányérba – látod, hogy megérte?
Én adom a cirógatást – te dorombolj érte!

                                          Szabó T. Anna

111. 
oldal

111. 
oldal
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3.  Ismeritek ezeket a hasonlatokat? Miért ezek a jelzők illenek a különböző állatokhoz?

4.  A következő képekről egy-egy népszerű „állatos” rajzfilm juthat eszedbe. Emlék-
szel rá, milyen jellemző tulajdonságaik vannak a mesefilmek főhőseinek?

5.  30 évvel ezelőtt a Nemzetközi Állatvédő Liga elkészítette az állati jogok egyete-
mes nyilatkozatát, amely az állatok tiszteletére, gondozására, megértésére vo-
natkozó szabályokat tartalmazza.

 ▶  Mit gondoltok arról, ha valaki úgy vesz ajándékba kisállatot, hogy már tudja, 
nem fogja megtartani, és állatotthonba fogja vinni az ünnepek után?

111. 
oldal

Ismeritek ezeket a hasonlatokat? Miért ezek a jelzők illenek a különböző állatokhoz?

lassú, mint a csigalassú, mint a csiga

szelíd, mint a galambbölcs, mint a bagoly

3. Ismeritek ezeket a hasonlatokat? Miért ezek a jelzők illenek a különböző állatokhoz?

bölcs, mint a bagoly
hűséges, mint a kutya

szelíd, mint a galamb

szorgalmas, mint a hangya

bölcs, mint a bagoly

szegény, mint a templom egereszegény, mint a templom egere

ártatlan, mint a ma született bárány
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Összefoglalás

Nézzétek meg az ábrát!
 ▶  Az előző hetekben tanultak alapján beszéljétek meg, mit jelentenek a szívben 

olvasható kifejezések egy családra vonatkozóan!
 ▶  Milyen más alakzatban tudnátok elhelyezni a kifejezéseket, hogy a családot 

fejezze ki?
 ▶ Milyen szavakkal tudnátok még kiegészíteni a rajzot?
 ▶  Készítsetek hasonló ábrát a füzetetekbe! A betűk nagysága érzékeltesse 

a fontossági sorrendet!
 ▶ Mutassátok meg egymásnak, ki milyen rajzot készített!
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III. BARÁTI KAPCSOLATOK – 
HELYEM A KÖZÖSSÉGEKBEN 
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15. Közösségeink

1.  Párosítsátok a képeket a négyzetben lévő csoportok, közösségek nevével! 
(Több megoldás is lehetséges.)

■ család ■ rokonság ■ osztály  

■ iskola ■ szakkör ■ szomszédok 

■ barátok ■ vallási közösség 

■ sportcsapat ■ város  

■ tábor ■ internetes csoport  

■ érdeklődési kör ■ nemzet  

■ európai polgár ■ földlakó

 ▶ Választásotokat indokoljátok meg párokban!
 ▶  Csoportosítsd a képeket az alapján, hogy szerinted a rajta lévő emberek mi-

lyen kapcsolatban vannak egymással! A képek számával válaszolj!

Szoros kapcsolatban Nem szoros, laza vagy kapcsolat nélkül

1. 
2.

3.

4.
5.

8.

7.

9.

10.
11.

114.
oldal

6.

A tömeg magányos hely, olyan közösség, amiből hiányzik a szeretet.
                                                                                 Stephen King
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2.  A Magyar szinonimaszótár nagyon sok kifejezést használ a közösség szóra. Olvassá-
tok el az alábbi szavak meghatározásait, és közösen próbáljátok megkeresni a kü-
lönbséget az emberek közti kapcsolatok alapján!

Közösség: az emberek-

nek az együtt élő, illetve 

szoros társas kapcsolatokat 

fenntartó csoportja.

Társaság: emberek szervezete, akik 
közös érdeklődésen alapuló céllal és/vagy 
ismeretségi alapon gyűltek össze.

Gyülekezet: ugyanazon szellemiségen, értékrendszeren alapuló, családi köteléke-ket összetartó társas lelkületi szervezet.

Csoport: együvé tartozó személyek összessége.Csoport:

Csapat: közös céllal ren-delkező csoport, amelynek tagjai jól ismerik a célt, és szoros együttműködésben azon szorgoskodnak, hogy elérjék azt.

3.  Mitől válhat egy csoport jó közösséggé?
 Egyetértesz-e az író gondolatával?
 Válaszodat indokold!

 A jó közösséget onnan lehet 
felismerni, hogy a tagjai szá-
mára nem az „én” a legfonto-
sabb, hanem a „mi”.

 Ehhez hozzájárulnak a közös 
élmények és a közös tevé-
kenységek a közös célok ér-
dekében. A közösségnek sza-
bályai vannak, amelyeket a 
tagoknak be kell tartani. A jó közösségben a tagok egymást segítik, felelősek egy-
másért. A közösség formálja az egyént, és az egyén a közösséget! A közösségnek 
nagy ereje van! Vigyázzatok azokra a jó közösségekre, amelyeknek tagjai vagytok!

   Karácsony Sándor A Siccki-banda című regényének főszereplői, Laci 
és Dani igazi barátok. Sajnos Daninak nem megy a tanulás, ezért az 
osztályfőnöke eltanácsolja a nyolcosztályos gimnáziumból.

Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek 
rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. 
                                                     Müller Péter



115. 
oldal

❞
112. 
oldal

115. 
oldal
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16. A barátság

1.  Ha a barátságról (vagy az egyik barátodról) kellene fogalmazást írnod, melyik 
képet illesztenéd az írásod mellé?

 Beszéljétek meg, ki melyiket választotta, és miért!

 A barátság nagy ajándéka az életnek. Hatalmas kincs, amit ápolni, óvni kell.  
Ha nem akarod elveszíteni, vigyáznod kell rá!

 Ha van igazi barátod, légy nagyon hálás érte! Mondd el a barátodnak, milyen jó 
érzés, hogy van neked, és sorold fel neki azokat a tulajdonságait, amelyek alap-
ján a legjobb barátodnak nevezed őt!

A barátság nem csak abból áll, hogy vihogunk és jókat dumálunk a menő fiúkról 
és zenészekről. A barátság arról is szól, hogy ha ő zokogva vár a szobájában, és 
alig tudja elmondani, hogy mi történt, ott legyek vele. Hogy megvigasztaljam, 
tartsam benne a lelket, és tudja, nincs egyedül.
                                                                                                           Leiner Laura

118.
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2.  Válassz ki egy fogalmat, amelyik a leginkább kifejezi számodra, mit jelent a ba-
rátság! Beszéljétek meg, ki melyiket választotta, és miért!

3.  Gondolj egy barátodra! Válassz ki három, rá különösen jellemző tulajdonságot, 
amiért szereted!

 ▶  Te milyen barát vagy? Válaszd ki a három, rád leginkább jellemző tulajdonsá-
got, ami szerinted benned szeretetre méltó benned!

 ▶  Milyen fontos tulajdonság lehet letakarva?

4.  Megtörtént-e már veled, hogy va-
laki, akit kezdetben nem kedveltél, 
barátoddá vált? Írd le néhány mon-
datban, hogyan!

  Lengyel Balázs A szebeni fiúk című regényének részlete két fiú 
barátságáról szól. Figyeljétek meg, milyen félreértések zavarhatják 
meg az igazi lelki barátságot!❞
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Sok-sok évvel ezelőtt egy kínai császár azt ter-
vezte, hogy ellenségei országát meghódítja, és 
ellenfeleit megsemmisíti.
Később csak látják az emberek, hogy ellenségeivel 
együtt eszik, és velük tréfálkozik.
– Hát nem akarod ellenségeidet megsemmisíte-
ni? – kérdezték tőle csodálkozva. A császár ezt 
válaszolta:
– Megsemmisítettem őket. Most már a barátaim.

A történetet – sok másik mellett – 
megtalálhatod Kovács Tibor és Szathmáry 

Sándor Szeretet-naptár című könyvében.
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Haver vagy jó barát?17.

1.  Kikre használod az alábbi kifejezéseket? Van-e különbség a szavak jelentése között?

Görög mese a barátságról

Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben tartották tudása miatt. Egy 
nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta:

– Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról?
– Várj egy pillanatot! – válaszolt Szókratész. – Mielőtt bármit mondanál, szeret-

ném, ha megfelelnél három kérdésre. Ezt hívják a hármas szűrőnek. Az első szűrő 
az Igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz?

– Nem – válaszolta az ember. – Éppenséggel csak hallottam róla, és…
– Rendben, szóval nem igazán vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy nem. Most 

próbáljuk meg a második szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit mondani akarsz a bará-
tomról, valami jó dolog?

– Nem, épp ellenkezőleg…
– Szóval – folytatta Szókratész – valami rosszat akarsz mondani róla, de nem 

vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő még visszavan: a Hasz-
nosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem?

– Nem igazán.
– Nos – vonta le a következtetést Szókratész –, ha mondani akarsz nekem vala-

mit, ami nem igaz, nem jó és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán?
Ezért volt Szókratész nagyszerű filozófus, és ezért tartották igen nagy becsben.

2.  Beszélgessetek csoportokban!
 ▶  Milyen három ok miatt nem hallgatta meg Szókra-

tész az ismerősét? 
 ▶  Hogy nevezzük azt a rosszindulatú szóbeszédet, 

ártó szándékú híresztelést, mely az érintett személyt 
rossz színben tünteti fel? 

 A barátod számít rád, valamiért fontos vagy a számára. 
A titkait azért osztja meg veled, mert megbízik benned. 
Ha valótlan dolgokat állítasz róla, vagy a hibáit kibeszéled 
egy harmadik személlyel, azzal nagyon megbánthatod őt.

-

Hogy nevezzük azt a rosszindulatú szóbeszédet, 
ártó szándékú híresztelést, mely az érintett személyt 

A barátod számít rád, valamiért fontos vagy a számára. 
A titkait azért osztja meg veled, mert megbízik benned. 
Ha valótlan dolgokat állítasz róla, vagy a hibáit kibeszéled 
egy harmadik személlyel, azzal nagyon megbánthatod őt.
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3.  Olvasd el Ágai Ágnes versét, majd gondolkodj el azon, hogy hogyan kapcsolód-
hatnak össze a barátság, bizalom, titok szavak!

4.  Találjatok ki egy történetet két barátról, amelyben az egyik elárul egy titkot a 
másiknak, ám az kifecsegi valaki másnak! Játsszátok el azt a jelenetet, amikor a 
barátja megtudja, és szóvá teszi ezt a fecsegőnek! Kibékülnek-e a barátok?

5.  Írd le a füzetedbe! 
 ▶  Britt Hallqvist svéd gyermekversé-

ben mely sorok fejezik ki, hogy Pufi 
és Ulla barátok?

 ▶ Vajon miért szereti Pufi Ullát?

Aki elárulja, kibeszéli, cserben hagyja, 
csúfolja a barátját, az nem lehet jó ba-
rát, legfeljebb csak haver.
Igyekezz olyan baráttá válni, amilyen 
barátot te is elképzelsz magadnak, 
amilyen barátra te is vágysz!

 Sok bölcsességet tanulhatunk az úgynevezett állatmesékből. 
 Olvassátok el, hogy Karácsony Sándor hogyan dolgozta fel a nagy 

orosz író, Lev Tolsztoj A két jó barát című meséjét!

 szavak!

Találjatok ki egy történetet két barátról, amelyben az egyik elárul egy titkot a 

Ugye a nagy titkokat nem kell
elmondani?
Még neked se.
És nem fogsz sírni miatta?
A titkokat csak az ujjaimnak
mondom el
este, amikor elém jönnek.
Múltkor ezért dugtam a kezem
a takaróm alá.

Ágai Ágnes: A titkokat 
az ujjaimnak mondom el 

barátság

bizalom titok

❞
120. 
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Pufinak hívja mindenki,
mert egy picurkát pufók.
Csak egy picurkát.
Gyakran áll a tükör előtt,
és motyogja: „Csak egy picurkát.”
Pufinak fogynia kellene,
de ha olyan nagyon szereti a húsgombócot!
Pufit Karl-Frederiknek hívják,
de ezzel senki se törődik,
csak Ulla.
Karl-Frederik! – kiabálja
jó hangosan, hogy hallja mindenki. Pufi
szereti Ullát.
                      Britt G. Hallqvist: Pufi
                   Tótfalusi István fordítása
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18. Baráti társaságaink

1.  Párokban beszéljétek meg!
 ▶ Szeretsz egyedül lenni? 

 Mikor jó egyedül lenni? 
Milyen tevékenységeket végzel szíve-
sen egyedül?

 ▶  Hiányzik egy jó társaság?
 Miért jó baráti társaságban lenni?

Milyen tevékenységeket végzel szíve-
sen a baráti társaságoddal?

2.  Rajzold le egy élményedet, amelyet a barátaiddal éltél át! Mesélj róla a társaidnak!

A barátainkat mi választjuk meg, rajtunk is múlik, hogy milyen baráti társaság-
hoz tartozunk.
Lehetnek olyan baráti társaságaink, melyek nagyon jó hatással vannak ránk, 
amelyek felemelnek. Tagjai bátorítanak, biztatnak, tőlük értékesebbnek érez-
hetjük magunkat. Ha olyan barátokkal vesszük körül magunkat, akikre számít-
hatunk, az biztonságérzettel tölt el bennünket.

Keveredhetünk olyan ba-
ráti társaságba, amely 
rossz hatással van ránk, 
amely lehúz bennünket. 
Tagjai nem jó irányba visz-
nek, nem biztonságos a 
velük való kapcsolat.
Ha a baráti társaságokat 
hőlégballonokhoz hason-
lítjuk, nem mindegy, me-
lyik hőlégballon kosarába 
szállunk be.

Nincs is annál jobb, mint egy nagyszerű baráti társasághoz tartozni. 
És nincs annál rosszabb, mint ha valaki kívülállónak érzi magát.

                                                                                  Sean Covey

-

-

-
ráti társaságba, amely 
rossz hatással van ránk, 
amely lehúz bennünket. 

-
nek, nem biztonságos a 

Ha a baráti társaságokat 
-
-

lyik hőlégballon kosarába 
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3.  Írjatok a füzetetekbe tulajdonságokat azokról a gyerekekről, akik a felfelé emel-
kedő, és azokról, akik a lefelé szálló hőlégballon kosarában állnak!

4.  Az előbbi hasonlatnál maradva, milyen gyerekek hőlégballonjába szállnál be 
szívesen? Milyen szempontok alapján választasz vagy választottál már baráti 
társaságot magadnak? Válaszaidat indokold!

5.  Folytassátok a történetet kis csoportokban, és meséljétek tovább a többieknek!

6.  Találjatok ki hasonló szituációkat a kép alapján, és játsszátok el!

7.  Úgy fejezzétek be a történeteket, hogy az a kisfiú számára örömteli legyen!

  Alan Alexander Milne Micimackó című könyvének részlete Füles, 
a szamár születésnapjáról szól.

FE
LF

EL
É LEFELÉ

Emlékszem, tavasz volt, péntek. A nap melegen sü-
tötte meg az arcomat az osztályterem ablakán keresz-
tül. Izgatottan vártam, hogy vége legyen a tanításnak. 
Az utolsó órákon már alig tudtam figyelni. Gondo-
lataim elkalandoztak, a délutáni focimeccs járt csak 
a fejemben. Óra vége előtt néhány perccel a mögöttem 
ülők már arról susmorogtak, hogy ki legyen a kapus. 
Hátrafordultam hozzájuk, hogy: „Megbeszéltük, 
hogy ma én leszek!”
Végre kicsengettek az utolsó óráról. Mindenki rohant 
ki a focipályára. Mire odaértem, a kapuban már bent 
állt Dani…

Emlékszem, tavasz volt, péntek. A nap melegen sü-
tötte meg az arcomat az osztályterem ablakán keresz-
tül. Izgatottan vártam, hogy vége legyen a tanításnak. 
Az utolsó órákon már alig tudtam figyelni. Gondo-
lataim elkalandoztak, a délutáni focimeccs járt csak 
a fejemben. Óra vége előtt néhány perccel a mögöttem 
ülők már arról susmorogtak, hogy ki legyen a kapus. 
Hátrafordultam hozzájuk, hogy: „Megbeszéltük, 

Végre kicsengettek az utolsó óráról. Mindenki rohant 
ki a focipályára. Mire odaértem, a kapuban már bent 

❞
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Iskolánk19.

1.  Játsszunk!
Képzeld el, hogy holnaptól egy álom- 
osztályba járhatsz, amelynek tanulóit te válo-
gathatod össze!

 ▶  Írd le, milyenek lennének az oda járó gyerekek! 
Elsősorban ne külső tulajdonságokra gondolj!

 ▶  Te beillenél közéjük?
 ▶  A ti osztályotokba járnak-e olyan tulajdon-

ságokkal rendelkező tanulók, mint amilyeneket az álomosztályba képzeltél?
 ▶  Beszéljétek meg, van-e hasonlóság az elképzeléseitek között!

Ady Endre egykori iskolájának mond 
köszönetet:
– a vidám üzenetekért,
– az erőért, mellyel szeretett,
–  az erőért, mellyel küzdeni tudott, hogy 

hűséges maradjon Istenhez és ember-
társaihoz.

2.  Ti miért mondanátok köszönetet iskolátoknak? 
 Egy nagy papír tetejére írjátok rá a következőt:

 ▶  Fejezzétek be a megkezdett mondatot, mindenki írjon hozzá valamit!

3.  Iskolába elsősorban azért járunk, hogy minél több mindent megtudjunk a min-
ket körülvevő világról, ügyesedjünk, és megértsük, mi miért van úgy, ahogy van.

 Az iskolában szerzett tudást most három csoportba soroljuk:
–  Leíró tudás, amikor adatokat, ismereteket jegyzünk meg egy élőlényről, egy 

eseményről, egy híres emberről stb. 
–  Cselekvő tudás, amikor képesek leszünk kötélre mászni, téli tájat festeni, tisz-

tábban énekelni, vagy diasort készíteni számítógéppel stb.
–  Megértő tudás, amikor összefüggéseket látunk meg, megértjük, hogyan ala-

kul ki a szivárvány, és választ kapunk a miértjeinkre.
 ▶ Melyik tantárgy melyik tudást alapozza meg? Próbáljátok csoportosítani őket!

Büszkék vagyunk rá, hogy a/z/ ……iskola neve……. tanulói lehetünk, mert…

Beszéljétek meg, van-e hasonlóság az elképzeléseitek között!

Ady Endre egykori iskolájának mond

az erőért, mellyel küzdeni tudott, hogy 
-

Ti miért mondanátok köszönetet iskolátoknak? 

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
  Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 
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4.  Bizonyára közöttetek is van olyan, aki nem a tanulás miatt szeret iskolába járni, 
hanem a közösség, a barátok miatt. Az iskola is közösség, melyet formálni, alakí-
tani, védeni kell, hogy a tagok jól érezhessék benne magukat. A tanítási órákon 
nem sok idő jut erre, de a szabadidős tevékenységek igen alkalmasak rá.

 ▶  Milyen tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek vannak iskolátokban? 
Melyiket szereted leginkább? Miért?  

 ▶  Ha egy napra te lehetnél az iskola igazgatója, mivel bővítenéd az iskolai sza-
badidős kínálatot?

 
 Az iskolai ünnepségek, az együtt éneklés, a kirándulások, a szakkörök, a sport, 

a nagy beszélgetések közös élményt nyújtanak, egyúttal a kapcsolataitokat is 
formálják. A nevelőitek, tanáraitok azért szervezik nektek ezeket az örömteli 
együttléteket, hogy jól érezzétek magatokat, jobban megismerjétek egymást 
és magatokat. Ha majd idősebbek lesztek, hálás szívvel fogtok visszaemlékezni 
azokra a szép élményekre, melyeket ebben az iskolában szereztetek.

  Karácsony Sándor A nyolcéves háború című regénye a diák és a tanár 
egymásra utalt viszonyáról szól. 1942-ben íródott, de ma is aktuális 
beszélgetésre ad lehetőséget. Olvassátok el egy részletét!❞
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20. Szabályok

Kitalálom, mi jár a fejedben, ha meglátod azt a szót: szabályok.
 Na, már megint: ezt ne tegyem, azt ne tegyem… Ezt így csináljam, azt úgy csináljam…
 Szabályok mindig is voltak, mindig is lesznek, most is vannak az élet számos 

területén.

1.  Soroljatok fel néhány területet, ahol szabályokkal találkozhatunk!

A közösség számára előírt legfontosabb szabályokat 
írásba foglalják, ezeket törvénynek nevezik. Törvény 
már Kr. előtt 1700 körül is létezett. Hammurápi babi-
lóniai király rendelkezéseit egy dioritoszlopba vésték.

Törvény a vallásos emberek számára a Bibliában található tízparancsolat is. 
Ez olyan szabálygyűjtemény, amelyet Isten adott az ő népének két kőtáblán.

A Parlamentben ma is alkotnak törvényeket a politiku-
sok, az ország vezetői.
Szabályokat ír elő a KRESZ a közlekedőknek. Képzeljétek 
el, mi lenne, ha nem volnának közlekedési lámpák, köz-
lekedési táblák, ha a kereszteződésekben mindenki arra 
kanyarodna, amerre éppen gondolja! A KRESZ-szabályok 
be nem tartása komoly következményekkel jár. Nemcsak 
büntetést von maga után, de még emberéletbe is kerülhet.

2.  Mi történne, ha az erkélyeken, a hajókon, hidakon, a lépcsők mentén nem lenné-
nek korlátok?

  A szabályok – korlátok. A korlátok távol tarta-
nak pl. egy szakadéktól, ugyanakkor beléjük le- 
het kapaszkodni, védenek is. Az utunkat beha- 
tárolják: eddig, és ne tovább! A szabályok is ilye- 
nek: távol tartanak a bajtól, beléjük kapaszkod-
hatsz, megvédenek attól, hogy olyan dolgot kö- 
vess el, ami saját magad vagy mások kárára van. 
Minden közösségnek vannak szabályai, amelyeket a tagoknak be kell tartani. Ha 
valaki nem tartja be, azt a közösség tagjai megbüntetik vagy kizárják maguk közül.

Kitalálom, mi jár a fejedben, ha meglátod azt a szót: szabályok.

Minden szabad nekem, de nem minden használ.

A Parlamentben ma is alkotnak törvényeket a politiku
sok, az ország vezetői.
Szabályokat ír elő a KRESZ a közlekedőknek. Képzeljétek 
el, mi lenne, ha nem volnának közlekedési lámpák, köz
lekedési táblák, ha a kereszteződésekben mindenki arra 
kanyarodna, amerre éppen gondolja! A KRESZ-szabályok 
be nem tartása komoly következményekkel jár. Nemcsak 
büntetést von maga után, de még emberéletbe is kerülhet.

Minden közösségnek vannak szabályai, amelyeket a tagoknak be kell tartani. Ha 

136.
oldal

OH_ETI05TA_Etika_5_2023_02.20.indd   52 2023. 02. 22.   9:17:56



53

3.  Találkoztatok-e már olyan szabályokkal, ame-
lyekkel nem értettetek egyet? Miért nem? Vi-
tassátok meg! 

 Az órák, bizonyos műszerek, autók, liÁek mű-
ködése elképzelhetetlen fogaskerekek nélkül. 
Törvények, szabályok, előírások, irányelvek 
és az ezek betartását felügyelő hatóságok 
nélkül az életünk a feje tetejére állna. Ezek, 
mint a fogaskerekek, egymást mozgatva viszik előre az életünket.

4.  Mi szabályozza az iskolában a viselkedési formákat?
 ▶  Ismered a házirend tartalmát? Mely szabályokat tartod hasznosnak? 
 ▶  Milyen következményei lehetnek annak, ha valaki nem tartja be a házirendet?
 ▶  Hogyan lehetne elérni, hogy az iskolában mindenki betartsa a házirendet?

5.  Gyűjtsetek minél több olyan viselkedésformát, amelyet helyesnek tartotok az 
alábbi helyszíneken, helyzetekben! Melyeket neveznétek szabálynak?

Család Iskola Közlekedés Játék Találkozás Étkezés Kirándulás

6.  Válasszatok ki a táblázatból néhány ötletet, és elemezzétek ki őket!
 ▶ Miért jó, ha így viselkedsz?
 ▶ Mindenkinek így kellene viselkedni? Ha igen, miért?
 ▶ M történik, ha valaki nem így cselekszik?

7. Mi a szabály? 
 Csoportokban vitassátok meg, egyetértetek-e az alábbi állításokkal!

a) A szabályokat egy kisebb csoport alkotja, a többi ember pedig követi.
b) A szabályok le vannak írva valahol, hogy mindenki pontosan ismerje őket.
c) A szabály azért szükséges, hogy együtt tudjunk működni.
d) Néhány szabályról nem lehet tudni, mi az értelme.
e) A szabály be nem tartását büntetés követi.
f) A szabályok alkotásában, megváltoztatásában mind részt vehetünk.
g) A büntetésre szükség van azért, hogy senki ne szegje meg a szabályokat.

 A cserkészet a világ legnagyobb létszámú és múltú ifjúsági mozgalma. 
Működésének és jellemnevelő programjának alapja a tíz cserkésztör-
vény, melyet a tagok önkéntes fogadalommal vállalnak.❞
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Törvények, szabályok, előírások, irányelvek 
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Beilleszkedés a közösségbe21.

1.  A dal akkor hangzik el, amikor Mauglit, az 
embergyereket a dzsungelben befogad-
ják a farkasok. Miért lehet ez jó neki? És 
vajon miért jó a csapatnak? Mitől véd meg 
a közösség?

2.  Emlékezz vissza arra, milyen érzés volt, 
amikor egy új közösségbe kerültél! Köny-
nyen sikerült beilleszkedned, vagy voltak 
nehézségeid?

3.  Keressetek példákat arra, mi segítheti, illetve mi nehezítheti egy közösségbe 
való beilleszkedést! Vizsgáljátok ezt meg az új tag és a csoport nézőpontjából is!

 ▶ Milyen tulajdonságokat várhatnak el egy új tagtól a közösség tagjai? 
 ▶ Milyen viselkedése nehezítheti meg, hogy elfogadják őt? 

Baráti kör Sportcsapat Osztály

Segítő tulajdonságok

Nehezítő tulajdonságok

 ▶  A közösség hogyan segítheti vagy akadályozhatja az új tag beilleszkedését?

Baráti kör Sportcsapat Osztály

Segítő viselkedés

Akadályozó cselekvések 

 ▶  Összegezzétek, mi minden kellhet ahhoz, hogy egy közösség befogadjon és elfo-
gadjon egy új embert! Miből látjuk, hogy megtörtént a befogadás?

 ▶  Hogyan segítenétek a beilleszkedését egy külföldről érkezett kisgyereknek az 
osztályotokban? 

Aki a csapaté lett, 
várja a csapatélet. 
Joga a közös ösvény. 
E helyen ez a törvény. 

Hé, kölyök! A törzs befogad. 
Tiéd a szabad élet. 
Soha ne félj, amíg a törzs fia vagy! 
Farkasok foga véd meg.

Geszti Péter: A dzsungel könyve  
– dalszövegrészlet 
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4.  Keressetek olyan dalokat, verse-
ket, meséket, amelyek arról szól-
nak, hogy valamiben egyformák, 
vagy valamiben különbözőek va-
gyunk!

5.  Nem tartozol közénk…

 ▶  A képen egy gyakori jelenséget lát-
hattok. Adjatok címet a képnek! 

 ▶  Találjátok ki, mi lehetett az előzmé-
nye ennek a helyzetnek! 

 ▶  Beszéljétek meg, milyen okai lehet-
nek annak, ha valakit csúfolnak, ki-
közösítenek!

 ▶  Fogalmazzátok meg, hogyan érzi 
magát, mit gondol a gúnyolódás 
áldozata!

 ▶  Adjatok tanácsot mindkét félnek, 
mit tehetnének ebben a helyzetben!

6.  Hogyan értelmezhetők ezek a régi bölcsességek? Keress rá példákat!
 Egyetértesz-e velük? Indokold véleményedet!

7.  Válassz valakit, akit a közelmúltban megbántottál! Írj neki levelet! (A levelet nem 
feltétlenül kell átadnod.) Fogalmazd meg, miért alakulhatott ki ez a helyzet, mi-
lyen érzéseid támadtak, és hogy szerinted jól végződött-e az eset! Ha úgy érzed, 
hogy nem, javasolj megoldást! Figyelj arra, hogy nyugodtan, őszintén, de ne vá-
daskodva, inkább önmagadról írj!

 Móra Ferenc Három Matyi című elbeszélésében az egykori falusi isko-
lába új diák érkezik. Kezdetben nagyon idegenkedve fogadják őt osz-
tálytársai. Egy idő után a tanító bácsi rendkívüli dolgot derít ki róla.❞
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Mindannyian mások vagyunk
Bár egyben-másban hasonlítunk
Mindannyian mások vagyunk
Még jó, hogy van néhány közös dalunk.

Bródy János: Mindannyian mások vagyunk – 
dalszövegrészlet

Amit magadnak nem kívánsz, 
másnak se tedd azt!

Egyetértesz-e velük? Indokold véleményedet!

Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti 
is ugyanazt cselekedjétek velük!
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Együttműködés22.

1.  Az eltelt időszakban hogyan sikerült együttműködnötök a játékok, közös felada-
tok, beszélgetések során etikaórákon? Mi segítette és mi nehezítette ezt?

Egy kis csavar csupán…
A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a 
hatalmas hajón. Egy nap megszólalt:
 – Elég kényelmetlen helyem van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis 
pihenés…
A környező csavarok kétségbeesetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy la-
zítani akar egy kicsit.
 – Megőrültél, kis csavar! Ha elengeded a két vaslemezt, mi kettészakadunk!
A vasgerendák nem hittek a fülüknek.
 – El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is!
Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón: a kis 
csavar forgat valamit a fejében!
 Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest még a 
gondolattól is remegni kezdett, hogy a kis csavar 
kieshet a lyukból…
 A vékony és vastag vaslemezek, a hajóbordák, 
a vasgerendák üzenetet küldtek a kis csavarnak.
 – Nagyon kérünk, légy szíves, maradj nyugod-
tan. Ha te lazítasz, veszélybe kerül az egész hajó, 
egyikünk sem fogja elérni a kikötőt! Ne tedd ezt velünk!
 Ez hízelgett a kis csavar büszkeségének. Eddig eszébe sem jutott, hogy ő ennyire 
fontos a többiek számára. Visszaüzente:
 – Maradok, ahol vagyok!

Rudyard Kipling nyomán

A boldogság, melyet a világon élvezhetünk, sokkal kevésbé függ attól, miként 
viselik magukat irányunkban mások, mint inkább attól, mint járunk el mi 
magunk mások irányában.
                                                                                                       Eötvös József
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2.  Olvassátok el a kis csavarról szóló történetet!
 ▶  Egyetértetek-e a csavarokkal abban, hogy ráförmedtek a kis csavarra, amikor 

az lazítani akart? 
 ▶  Mit gondoltok, egy hajó mindegyik alkatrésze értékes és hasznos?
 ▶  Vitassátok meg, hogy van ez az emberi közösségekben!
 ▶  Mi szükséges ahhoz, hogy egy közösségben mindenki hasznosnak és értékes-

nek érezze magát?

3.  Hogyan szemlélteti a „puzzle” az együttműködést, 
illetve a csoporttagok hasznosságát, értékét? 

 Beszéljétek meg!

4.  Válaszold meg magadban a következő kérdéseket!

 ▶  Tudok-e együttműködni azzal a társammal, 
akit nem kedvelek?

 ▶ Meghallgatom-e mások véleményét?
 ▶  Változtatok-e a véleményemen, ha másnak 

jobb ötlete van?
 ▶  Szeretnek-e velem dolgozni a többiek? 

Vajon bíznak-e bennem?

 Az állatok sokféle együttműködéséből is tanulhatunk. Olvassátok el 
a Kanadai vadludak című szövegrészt!❞

143. 
oldal

▶

▶
▶

▶

Minden közösségnek vannak céljai, 

amelyeket a tagok 
együttesen  

szeretnének elérni.

Minden közösség tagjai különbözőek. Mindenki 
máshoz ért jobban, mindenkinek más az erőssége, 

a gyengéje, a feladatokat ehhez kell mérni.

Minden közösség tagjainak megvan a maguk feladata, amelyet minden-kinek a legjobb tudása szerint kell végeznie ahhoz, hogy a közösség zök-kenőmentesen működjön.

Minden közösségnek vannak 

szabályai, amelyeket minden 

tagnak be kell tartania.
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Konfliktusok23.

1.  A rosszul kezelt konfliktus gyakran erőszakkal zárul. 
 ▶  Párosítsd a képeket a konfliktust követő cselekedetekkel!
 ▶  Melyik helyzetnek voltál már részese? Elkövetőként vagy elszenvedőként él-

tél át hasonló szituációt? Mi okozta a problémát? Megoldódott-e az össze-
tűzés? Hogyan?

2.  Válassz ki egy képet!
 ▶  Mit tennél, ha te lennél a bántalmazott? Az alábbi lehetőségek segítenek 

a válaszadásban.

 ▶  Alkossatok négy csoportot, azok kerüljenek egy csoportba, akik ugyanazt 
a képet választották! Beszéljétek meg, ki melyik megoldást tartja célraveze-
tőnek, és miért!

 A Kerítésbe ütött szögek című tanmese főszereplője egy veszekedős 
fiú, aki viselkedésével sokakat megbánt a környezetében. Indulatai-
nak oldására édesapja tanulságokkal teli módszert eszel ki.❞
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fenyegetés

A rosszul kezelt konfliktus gyakran erőszakkal zárul.

fenyegetéskiközösítéscsúfolódás, gúnyolódásbunyó

Alkossatok négy csoportot, azok kerüljenek egy csoportba, akik ugyanazt

segítséget kérsz

Alkossatok négy csoportot, azok kerüljenek egy csoportba, akik ugyanazt

sírva fakadsz

elszaladsz a helyszínről

Mit tennél, ha te lennél a bántalmazott? Az alábbi lehetőségek segítenek

úgy teszel, mintha semmi nem történne

segítséget kérszsegítséget kérsz

úgy teszel, mintha semmi nem történne
dühösen kiabálni kezdesz

Alkossatok négy csoportot, azok kerüljenek egy csoportba, akik ugyanaztAlkossatok négy csoportot, azok kerüljenek egy csoportba, akik ugyanazt

rászólsz, hogy hagyja abba
sírva fakadsz

úgy teszel, mintha semmi nem történne

egyéb: …
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3.  Konfliktusok az osztályban
 ▶  Melyek a leggyakoribb konfliktusok az osztá-

lyotokon belül?
 ▶ Mik a konfliktusok kialakulásának az okai? 
 ▶ Hogyan tudnátok megelőzni a konfliktusokat? 
 ▶  Milyen megoldásaitok lehetnek egy konflik-

tus feloldására?
 ▶  Készítsetek egy feliratot a faliújságra: Előzzük 

meg a konfliktusokat! Gyűjtsétek össze meg-
oldási javaslataitokat!

4.  A konfliktusok hozzátartoznak a mindennapjainkhoz, hiszen különbözőek vagyunk. 
Nem mindegy azonban, hogyan kezeljük őket. Vannak, akik igyekeznek elkerülni 
őket, és nem állnak ki magukért egy ilyen helyzetben. Mások érzelmekkel telve, 
gyakran dühösen vetik bele magukat. Egyik módszer sem vezet jó eredményre. Ér-
demes fejleszteni azt a képességünket, hogy saját érdekünket vagy véleményünket 
józan vitában, megbeszéléssel hozzuk a másik fél tudomására. Ez vezethet oda, 
hogy meg tudjunk egyezni közösen elfogadható megoldásban, és továbblépjünk.

 ▶  Az alábbi szövegekről döntsd el, hogy szerinted melyik magatartáshoz illik 
legjobban! Több helyre is kerülhet egy szöveg.

Inkább elkerüli a konfliktust Támadóan lép fel Nyugodtan érvel

a) Azt hiszed, mindig az van, amit te akarsz?
b) Úgyis ő az erősebb. 
c) Megértelek, de nekem így nem jó. 
d) Inkább nem vitatkozom vele.
e) Oké, legyen inkább úgy, ahogy mondtad.
f) Nem igaz, milyen önző vagy!
g) Szó sem lehet erről, mit gondolsz?!
h) Nem akarom őt megsérteni.
i) Elfogadom, hogy ez így legyen…, ha te elfogadod, hogy… 

5.  Az olvasmány történetében a szög egy jelkép. Hallottál-e már Jézus Krisztusról? 
Ő hogyan halt meg?

 A keresztény/keresztyén gyülekezetek hívei abban hisznek, hogy Jézus értük halt 
meg, majd feltámadt, hogy megválthassa bűneinket. Ezért hívjuk őt Megváltónak!

Azt hiszed, mindig az van, amit te akarsz?

148. 
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Összefoglalás

Naplónkban életünk eseményeit, gondolatainkat, töprengéseinket örökítjük meg.  
A napló egy füzet, amelyet időről időre elővehetünk, hogy beleírjuk legfrissebb élmé-
nyeinket, mondanivalónkat. Manapság egyre többen vezetnek elektronikus naplót a 
számítógépükön vagy az interneten. 

Az alábbi kérdéseket megválaszolva te is elkezdhetsz naplót írni! Természetesen nem 
kell másnak megmutatnod, hogy még őszintébb lehess magadhoz!

Mi az, aminek legjobban örülök a családi életben?
Mi hiányzik leginkább a családomból?
Milyen a kapcsolatom a szüleimmel? Mit tudok az életükről?
Megértenek-e engem a szüleim?
Mi az, ami legjobban bántani szokott?
Mitől félek legjobban?
Mi az igazán szép vagy jó bennem?
Miben szeretnék leginkább megváltozni? Hogyan tehetem ezt?
Van-e olyan cél, amelyet már többször el akartam érni, mégsem 
sikerült? Mi volt ennek az oka?
Milyennek látnak engem mások?
Hogyan viselkednek velem általában?
Vannak-e hibáim, amelyeket mások jelezni szoktak felém?
Milyen helyzetek azok, amelyek feldühítenek? Mit szoktam ilyenkor 
tenni?
Könnyen belekerülök-e egy veszekedésbe? Vajon miért/miért nem?
Vannak-e haragosaim? Honnan ered ez a harag?
Szoktam-e olyat tenni másoknak, amit magamnak nem kívánnék?
Van-e igazi barátom? Miért ő az?
Ha elromlik egy barátságom, mi lehet az oka?
Mit szeretek az iskolában, és mit kevésbé?
Mit gondolok a felnőttekről? Hogyan viselkedem velük?
Kiben bízom meg legjobban?
Milyen felnőtt szeretnék lenni?
Mit változtatnék meg a világban?
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Év végi összefoglalás

Ebben a tanévben az órákon szóba kerültek az itt olvasható fogalmak, amikor saját 
magatokról, élethelyzeteitekről, családotokról, közösségi kapcsolataitokról beszél-
gettetek. Nézzétek most át a fogalmakat, és válasszatok ki közülük néhányat! A füze-
tetekbe írjatok ezekhez gondolattérképet, szómagyarázatot, vagy keressetek példá-
kat, eseteket! Utóbbiakat rajzban, képregényben is ábrázolhatjátok.

ÉN

• fejlődés
• önállóság
• felelősség
• egészség
• harmónia
• elfogadás
• tervek
• tanulás
• tudás
• példakép
• jövő
• lelkiismeret
• cél
• akarat
• mérlegelés
• döntés

KÖZÖSSÉG

• rokonszenv

• bizalom
• felelősség

• támogatás

• törődés

• kapcsolat

• megértés

• együttérzés

• összetartozá
s

• befogadás

• őszinteség

• alkalmazkodás

• szabálykövet
és

• elfogadás

• barátság

CSALÁD

• támogatás
• bizalom
• szeretet
• segítés
• figyelem
• kapcsolat
• szokások
• rokonság
• szerepek
• tisztelet
• őszinteség
• feladatok
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GYŰJTEMÉNYEK
Bevezető

Játékok

Mit tudok rólad?

Fogalmazzon meg mindenki papíron öt-hat kérdést, amit szívesen megkérdezne 
társaitól! (Csak olyat kérdezhettek, ami várhatóan nem hozza őt zavarba!) Például: 
Vannak-e testvéreid? Pecáztál-e már életedben? Mi a kedvenc édességed? Melyik csa-
patnak drukkolsz?

Ezután álljatok párokba! Tegyétek fel egymásnak a kérdéseiteket! Ezt követően 
egyenként mutassátok be társatokat a csoport egésze előtt a válaszai segítségével! 
Akit bemutatnak, kiegészítheti, javíthatja a társát. 

Ezután beszéljétek meg közösen:
 ▶ Okozott-e meglepetést valakinek a bemutatása? 
 ▶ Milyen érzés az, amikor rólam beszélnek? 
 ▶  Milyen játékszabályokat kell megtartani ahhoz, hogy a közösségben senki ne 

érezze rosszul magát, amikor magáról beszél?

Füllentős verseny

Írj fel egy lapra magadról négy-öt olyan információt, amiről a többiek nem tudnak, s 
amit nem félsz megosztani velük! Találj ki mindegyik mellé két hamisat is!

Ezután párba szerveződve tegyétek fel egymásnak a legelső feladványt: „Találd ki, 
melyik állításom igaz!” Ha nem sikerül kölcsönösen eltalálnotok a helyes megol-
dást, akkor foglaljatok helyet, ha viszont sikerült, keressetek egy-egy új párt az áll-
va maradtak közül! Adjátok fel az új társatoknak a második feladványt! Ha kölcsö-
nösen kitaláltátok az igazi állítást, akkor versenyben maradtatok. Játsszátok ezt 
addig, míg az egész csoportból csak öten-hatan maradtak! Számukra most jön a 
legnehezebb: a csoport egésze előtt el kell mondaniuk minden korábbi játékostár-
sukról, amit róla megtudtak. (Mármint az igazat!) A többiek jelezzék, hogy helyesen 
emlékeznek-e! Akik a legjobban szerepelnek ebben a játékban, azokról tudhatjá-
tok, hogy ők ügyesek abban, hogy másokra figyeljenek.
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1. Életkori szakaszok

Olvasmány

Iván Magda: Kicsi vagy nagy?

– Petikém, húzd gyorsan a cipődet,
hiszen nagyfiú vagy már! – mondta reggel anyu.

– Petikém, ne szürcsölj, mint egy malac, 
hiszen nagyfiú vagy már! – mondta délben anyu.

– Petikém, elég legyen már a tévézésből, 
hiszen te még kisfiú vagy! – mondta este anyu.

– Anyu! Miért van az, hogy reggel és délben nagy vagyok, 
estére kicsi leszek? – kérdeztem anyut.

– Összemegyek, mint a tej? Elfogyok, mint a vajas kifli? 
Töpörtyűvé töpörödöm, mint a zsírszalonnadarabok? 
Akkor én most kicsi vagyok, vagy nagy?

– Hol kicsi vagy, hol meg nagy. Van, amihez még kicsi vagy, 
van, amihez már elég nagy – válaszolt anyu.

– Szóval, ezt mondta, de meg nem nyugtatott. Máig sem tudtam 
eldönteni, hogy kicsi vagyok, vagy nagy vagyok.

❞

1.  Hogyan változott Peti az egyes napszakokban?
 Milyen tevékenységekhez volt már nagyfiú, és mihez volt még kisfiú Peti az
anyukája szerint?
Miért nem értette Peti, hogy egy nap alatt hogyan változhat ennyit?
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2.  Szoktak-e hasonló dolgokat mondani nektek is a szüleitek?
 Gyűjtsetek néhány jellegzetes mondatot, amelyeket a szülők, felnőttek 
mondanak a gyerekeknek!
 Milyen helyzetben tartanak a szüleitek még kicsinek benneteket?
Milyen helyzetekben, helyzetekhez tartanak már nagynak?
Hogy érzitek magatokat ilyenkor? Melyik a jobb korszak?

3.  Írjatok hasonló verset saját magatokról!

Játék

Szókereső

A betűhálóban keresd meg az életkori szakaszokat!
Írd le az életkori szakaszokat a füzetedbe időrendi sorrendben!

Á V L Z K L Ő Y Ó V O D

W Z R U K I S I S K O L

U K F F C Á J A Ö H I D

S Y X L S D Ú J G Ó D Q

E P W E E H F W W G I N

R W R Ü C J M X X Ú K T

D X V A S U H X P P Ú O

Ü Á H Ú E G Ó R Q K I J

L Ü U Ő M Á Á N M Y X B

Ő L G Ö Ő V O H O Y R J

K Ő Á J K X O O G W Ö F

Á S K O R

Á S K O R

Ő S K O R

J Y I Ó Z

J B L Ő L

Z Ú S V Y

O A X V A

R Ö Ő J Ö

R Á X Q Ő

Ü F N F B

L N T Ü A

O Ő I Ú O Ú J S Z Ü L Ő T T K O R

R A V O R Y O P P T Á G C C Ó R U

Q X Z K I S G Y E R M E K K O R Á

F F I A T A L F E L N Ő T T K O R

M L H O S Ő P F E L N Ö T T K O R

N C I F J Ú K O R Ö O Ö U E V H O
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Kreatív feladatok

Ki vagyok én? – pillanatképek

Hozzon magáról mindenki egy fényképet, mely korábbi életszakaszában készült 
(digitálisan is elküldhető)!

 ▶ Nézzétek meg a képeket, csoportosítsátok azokat életkorok szerint!
 ▶  Alakítsatok csoportokat, és próbáljátok meg kitalálni, hogy kiről készülhetett 

a kép!
 ▶  Beszéljétek meg, milyen jellemzők, tulajdonságok segítették vagy nehezítet-

ték a felismerést!

Te mit mondanál?

Egészítsd ki a hiányos mondatokat érzéseid alapján! Írd le a kiegészített mondato-
kat a füzetedbe!

Én … vagyok.
Szeretném tudni…
Hallom…
Látom…
Azt szeretném…
Én … vagyok.

A feladat forrása: „Fiatalok az élet küszöbén” program

Gyermekkor, felnőttkor

Készíts egy hasonló táblázatot a füzetedben! Hasonlítsd össze a gyermekkort és a 
felnőttkort, írj be két-két gondolatot a táblázat első két sorába!
Ezután keress egy párt, és írd be az ő négy gondolatát a második két sorba! 
Találtatok-e egymásnak ellentmondó véleményeket? Ha igen, vitassátok meg őket!

A gyerekkorban előnyösebb, hogy… A felnőttkorban előnyösebb, hogy …

Én:

Én:

Társam:

Társam:

Úgy teszek…
Úgy érzem…
Megérintem…
Nyugtalanít…
Sírok…
Én … vagyok.

Tudom…
Kijelentem…
Arról álmodom, hogy…
Igyekszem…
Remélem…
Én … vagyok.
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A legjobb életkor

Válassz egyet az alábbi mondatkezdetek közül, és egészítsd ki! Akik ugyanazt vá-
lasztották, hasonlítsák össze ötleteiket! A legötletesebbekből készíthettek posztert.

Ha vissza tudnék emlékezni egyhetes koromra…
Azt szeretném, ha újra féléves lehetnék…
A kedvenc életkorom a kétéves kor…
A nehézségek hétévesen kezdődnek…
Szerintem a tizenkét éves kor lesz a legklasszabb…
Tizenhárom éves korodban kezdesz kamaszodni, és…
Jó lenne már húszévesnek lenni…
Huszonhat éves korodban már megteheted, hogy…
Negyvenéves korodra már az emberek kezdenek…
Hatvannak lenni elég kellemes lehet…
Nézd az előnyét annak, hogy hetvenéves lettél…

Milyen voltam?

Kérd meg nálad idősebb rokonaidat, hogy meséljék el egy-egy rólad szóló emlékü-
ket! Írj le ezek közül hármat-négyet, és egyet olvass fel a csoportnak!
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2. Jól érzem magam

Olvasmány

Csukás István: Nyár a szigeten (részlet)

Csukás István vidám regényének szereplői felső tagozatos diákok, akik felnőt-
tek nélkül táboroznak néhány napig a Duna egyik szigetén.

Majd kiértek a városból, zöld síkság terült elébük, a busz felbőgve nekiiramodott, 
falta a kilométereket. Némán figyelték az utat, a zöld bokrokkal sűrűn benőtt, 
kanyargó Dunát; tele volt a szívük várakozással, örömmel, izgalommal, arcuk ki-
pirult, orruk meg belapult, ahogy az üveghez nyomták.

Elvarázsolta őket a táj. […]
A hatalmas törzsű nyárfák szabályos barlangot alkottak félkörben állva, a lomb-

barlang szája a magasból a vízre nyílott.
– Ideális táborozóhely – jelentette ki Tuka, mikor megvizsgálta a helyet. – Bőven 

elfér a két sátor! És nem jön fel a víz, mert itt elég magas a part.
A többiek bólogattak, gyönyörködve nézték, ahogy Tuka lelépi a sátrak helyét.
– Itt lesz az egyik sátor, itt meg a másik – jelentette ki Tuka.
Majd szétnézett a környéken. Balra tőlük a kompkikötő állt, üres hordókra sze-

relve, jobbra egy kicsi fehér ház, a gátőr háza. A gátőr házától fölfelé kanyarodott a 
Duna, szemben a túlsó parton villák, nyaralók, kertek voltak tarka összevisszaság-
ban.

– Ideális hely! – mondta még egyszer Tuka. – A víz elvág minket a civilizációtól! 
[…]

A két sátor felállítása belenyúlt a késő délutánba. Csorgott róluk a víz, az arcuk 
poros és maszatos volt, a kezüket feltörte az ásó, a fűrész, a száraz gally – de a két 
sátor állt, és gyönyörű volt!

Cseppcsányi a rókafarkú fűrésszel hajlékony ágakat vágott a part menti bokrok-
ról, és kerítést csinált a sátrak köré. Tuka a sátor elé kavicsból utat rakott ki. Tuka 
sátra régi katonasátor volt, de kényelmes, tágas. Hát a túrasátor persze szebb volt, 
ablaka volt, előszobája volt, de Tukáék nem irigykedtek.

Mikor minden elkészült, Tuka még egyszer körbejárta a sátrat, megnézte a zsi-
nórokat, hogy elég feszesek-e, megvizsgálta a cövekeket, hogy jól tartanak-e, majd 
ragyogó arccal kijelentette:

– Felvertük a sátrat! […]

❞
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– Gyerünk fürödni! – javasolta Tuka. – De szeretnék mondani valamit a fürdéssel 
kapcsolatban.

– Halljuk! – rikkantott Bádogos. – Csupa fülkagyló vagyok!
Tuka végignézett rajtuk.
– Tudjátok jól, hogy milyen nehezen engedtek el ide minket. És azt is tudjátok, 

hogy a legkisebb baj esetén vissza kell mennünk!
– Tudjuk – morogták a többiek.
– Éppen ezért a fürdésnél a következő szabályokat kell betartanunk. Egy: senki se 

megy a mély vízbe! Kettő: egyedül senki se fürdik! Három: mindig legyen a parton 
egy úszóöv! Világos?

– Világos! – zúgták a többiek.
– Akkor gyerünk! – bólintott Tuka.
Belezúdultak a vízbe. A víz alacsony volt, alig ért derékig, s meleg volt és bárso-

nyosan simogató. […] 
Mikor megunták a fürdést, kimásztak a partra, s ugráltak, hogy a víz kimenjen a 

fülükből, s futkostak, hogy megszáradjon a bőrük.
A nap már lefele tartott az égen, vörösre festette a szelíden hömpölygő vizet.
– Hozzá kell látnunk a vacsorához! – figyelmeztette Tuka Szinyákot. – Meg kell 

pucolni a tyúkot.
– Ivóvíz is kellene – mondta Cseppcsányi. – Én elmegyek Bádogossal a gátőr há-

zához, ott biztosan van víz. 
Összeszedték a kulacsokat, Bádogos vitte a bográcsot is, és elindultak.
Tuka tüzet készített, Palánk Géza segített neki, tördelte a gallyakat. Kece nyárs-

nak való ág után kutatott a bokrokban.
Vidáman folytak a vacsora előkészületei. […]
A tűz lobogott az alkonyatban, a tyúk sült, ínycsiklandozó illatok terjengtek, hat 

izgatott orr szimatolta.
– Azannyát! – sóhajtotta Bádogos. – Ez ám az illat!
Tuka a nyársat forgatta óvatosan, hogy a zsír egyenletesen süljön rá a tyúkra.
– Add ide egy kicsit, hadd forgassam! – könyörgött Szinyák. – Végül is én sze-

reztem a tyúkot!
Tuka bólintott, és odaadta a nyársat Szinyáknak.
– Csak óvatosan!
– Bízd ide! – hencegett Szinyák. – Egy tyúkkal még elbánok!
Nagy gyönyörűséggel forgatta, finoman sercegett a zsír a pirosló bőrön.
Hogy történhetett, hogy nem, biztosan azért nem vették észre, mert mindnyájan 

a tyúkot bámulták, a nyárs alsó vége lángot kapott, s a zsírral átitatott gally pillanat 
alatt elhamvadt. A tyúk belepottyant a parázsba, és sisteregve égett.

Szinyák annyira meglepődött, hogy zavarában tovább forgatta a nyárs kezében 
maradt végét.
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Tuka eszmélt fel először.
– Kapd ki az egészet! – kiáltott Szinyákra, majd segített neki, és közösen kiszed-

ték a tyúkot a parázsból.
A tyúk koromfekete volt, mint a sötét éjfél.
– Megégett – mondta végre.
– Egy tyúkot se lehet rád bízni! – dühöngött Bádogos. – Már előkészítettem a 

gyomornedveimet, és most tessék! Mit csináljak a gyomornedveimmel?
– Nem tehetek róla – mentegetőzött Szinyák.
– Talán ha lekaparnánk egy kicsit… – szólalt meg Tuka, s elővette a tőrét.
A kapargatás kétségtelenül használt a tyúknak, éjfeketéből dióbarnára változott 

a színe.
Reménykedve nézték.
Tuka igazságosan hatfelé darabolta és szétosztotta. Mohón nekiláttak, Palánk 

Géza finnyáskodott még egy kicsit, de mikor látta, hogy a többiek milyen jóízűen 
falják, beleharapott.

A tyúknak még így, dióbarnán is nagyon jó íze volt!
– Azannyát! – szuszogott Bádogos. – Ilyen jót még nem ettem!
A többiek csatlakoztak hozzá, tele szájjal bizonygatták, hogy ilyen jót még nem 

ettek, úgyhogy lassan Szinyák is megnyugodott, elmúlt a lelkiismeret-furdalása.
Kulacsból friss vizet ittak rá, s fél könyékre dőlve szopogatták a csontokat.

1.  Belevágnátok-e ti is hasonló kalandba, mint ezek a fiúk? 
 Mit csinálnátok hasonlóan, mint ők, és mit másképpen? Miért?

2.  Keressetek a szövegből olyan példákat, amelyek a higiéniával, tisztasággal 
kapcsolatosak! Tetszik nektek a fiúk hozzáállása ehhez a kérdéshez?

3.  A részletben a fiúk fürdenek a Dunában, de előtte megbeszélnek néhány 
szabályt. Vajon miért? 

 Gyűjtsetek még néhány tanácsot, amelyek a fiúk biztonságát szolgálhatják!

4.  A regény az 1970–es években játszódik. Nem volt okostelefon, de még te-
lefon sem volt mindenhol. Ma megvalósítható lenne ugyanígy egy nomád 
tábor úgy, hogy a szülők napokig nem érintkeznek a gyerekeikkel? 

 A regényből sikeres film készült Le a cipővel! címmel. Ha teheted, nézd meg!
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Játékok

Egészséges ételek

Írjatok fel egészséges ételeket egy lapra! Barkochbajátékkal találjátok ki, hogy ki 
milyen ételre gondolt!
Beszéljétek meg, mely csoportba sorolhatók a kitalált ételek, és miért fontosak a 
szervezetünk számára!

Íz és érzék

Kóstoljatok különböző egészséges ételeket, zöldségeket, gyümölcsöket bekötött 
szemmel! Találjátok ki az ízük alapján, hogy mit ettetek!
Beszéljétek meg, hogy melyik étel miért lényeges szervezetünk számára!

Kreatív feladatok

Csoportosító

Írd le a római számokat a füzetedbe, és írd az ételek számát a megfelelő mellé!

I. ZÖLDSÉGEK
II. GYÜMÖLCSÖK
III. TEJTERMÉKEK
IV. GABONAFÉLÉK
V. HÚSFÉLÉK
VI. ZSÍROK, OLAJOK
VII. ÉDESSÉGEK

Egészséges élet

Alkossatok csoportokat! Válasszatok a feladatok közül!
a) Készítsetek plakátot kivágott újságképekből! A tabló témája az egészséges életmód. 
b)  Írjatok reklámszövegeket, amelyek felhívják a figyelmet az egészséges életmód fon-

tosságára!

1. szőlő 2. csirkecomb 4. tej3. karalábé

5. magvas kenyér 8. joghurt7. paradicsom

9. zabpehely 10. máj 12. túró11. spenót

16. szilva 17. szőlőcukor

13. rozskenyér 15. alma14. étcsokoládé

6. hal
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3. Lelki egészségem

Olvasmány

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (részlet)

A regényben, amely idei kötelező olvasmányotok lehet, két csapat fiú küzd 
meg egy játszóterületért, a grundért. Nemecsek, a Pál utcai fiúk csapatának 
tagja beoson ellenfeleik, a vörösingesek tanácskozására, ahol észreveszik őt. 
A tanácskozáson éppen egy másik Pál utcai fiú, Geréb is részt vesz.

Mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz. Micsoda rettenetes büntetést fog kitalálni 
a hatalmas Áts Feri. Nemecsek dacosan állott a helyén, és összeszorította az ajkát.

Áts Feri feléje fordult, és intett a Pásztoroknak:
– Ez nagyon gyönge. Ezt nem illik elverni. Hanem… fürösszétek meg egy kicsit.
Nagy nevetés támadt a vörösingesek közt. Áts Feri is nevetett, a Pásztorok is 

nevettek. Szebenics feldobta a sipkáját a levegőbe, és Wendauer ugrált, mint valami 
bolond. Még Geréb is nevetett a fa alatt, és ebben az egész vidám társaságban csak 
egy arc maradt komoly: a Nemecsek kis arca. Meg volt hűlve, s már napok óta 
köhögött. Az édesanyja már a mai napra is megtiltotta neki, hogy elmenjen hazul-
ról, de a kis szőke nem bírta a szobában. Három órakor megszökött hazulról, és fél 
négytől estig a fa tetején ült a szigeten. De a világért se szólt volna. Talán mondja 
azt, hogy meg van hűlve? Még nagyobbat nevettek volna rajta, és Geréb is neve-
tett volna, mint ahogy most nevetett: mind a foga kilátszott, olyan szélesre húzta 
a száját. Hát nem szólt. Tűrte, hogy az általános hahota közepette a sziget partjára 
vezessék, s ott a két Pásztor belenyomja a sekély vizű tóba.

Félelmetes két fiú volt a két Pásztor. Az egyik a két kezét fogta össze, a másik a 
tarkóját tartotta. Nyakig belenyomták a vízbe, s e pillanatban mindenki ujjongott 
a szigeten. A vörösingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat dobálták, és 
nagyokat kurjantottak:

– Huja, hopp! Huja, hopp!
Ez volt az ő kiáltásuk.
És a sok „huja-hopp!” összeolvadt a nagy kacagással, vidám lárma verte föl a kis 

sziget esti csöndjét, s a parton, ahol Nemecsek oly szomorú szemmel nézegetett ki a 
vízből, mint valami bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábbal Geréb, nagyo-
kat nevetve s a fejével integetve a kis szőke felé.

Aztán eleresztették a Pásztorok, és Nemecsek kimászott a tóból. Most tört ki 

❞
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amúgy istenigazából a mulatság, amint csepegő-csurgó, sáros ruháját meglátták. Kis 
kabátjáról csurgott a víz, s ahogy a karját megrázta, úgy folyt ki a kabátujjából, 
mintha kannából öntötték volna. Mindenki elugrott előle, mikor megrázta magát, 
mint a vízzel leöntött pincsikutya. És gúnyos szavak röpködtek feléje:

– Béka!
– Ittál?
– Miért nem úsztál egy kicsit?
Egyikre sem felelt. Keserűen mosolygott, és simogatta a vizes kabátját. De akkor 

elébe állt Geréb, széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt kérdez-
te tőle:

– Jó volt?
Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt:
– Jó volt – mondta csöndesen, és hozzátette: – Jó volt, sokkal jobb volt, mint a 

parton állni, és kinevetni engem. Inkább újesztendeig a vízben ülök nyakig, mint 
hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízbe 
nyomtatok. A múltkor magamtól pottyantam a vízbe, akkor is láttalak a szigeten, 
az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé, hízeleghettek nekem, 
adhattok ajándékot, amennyit csak akartok, semmi közöm hozzátok. És ha még 
egyszer a vízbe nyomtok, és ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor 
is eljövök ide holnap is meg holnapután is! Majd csak megbújok valahol, ahol nem 
vesztek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttök hozzánk a Pál utcába, 
elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk! És meg fogom nektek mutatni, 
hogy ahol mi is tízen vagyunk, ott másképpen fognak veletek beszélni, mint ahogy 
én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni! Aki erősebb, az győz. A Pásztorok 
ellopták a golyóimat a Múzeum-kertben, mert ők voltak az erősebbek! Most meg 
beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek! Könnyű tíznek egy ellen! De 
én nem bánom. Engem meg is verhettek, ha úgy tetszik. Hiszen ha akartam volna, 
nem kellett volna a vízbe mennem. De én nem csaptam fel közétek. Inkább fojtsa-
tok vízbe, és verjetek agyon, de én ugyan nem leszek áruló, mint valaki, aki ott áll, 
ni… ott…

Kinyújtotta a karját, és Gerébre mutatott, akinek most a torkán akadt a nevetés.
A lámpa fénye ráesett a Nemecsek szép kis szőke fejére, víztől fényes ruhájára. 

Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe, s Geréb ezt a nézést úgy 
érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott, és lehorgasztot-
ta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki, olyan nagy volt a csönd, 
mintha templomban lettek volna a fiúk, s tisztán lehetett hallani, amint a Nemecsek 
ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz…
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1. Kicsoda Nemecsek, Geréb és Áts Feri?
 Hogyan került Nemecsek a tanácskozásra? Miért ment oda vajon betegsége 

és édesanyja tilalma ellenére?
 Miért volt ott Geréb?
 Hogyan büntette meg Áts Feri Nemecseket?
 Vajon mi lesz a következménye annak, hogy betegen került hideg vízbe?

2. Beszéljétek meg, mit gondoltok arról, ahogy Nemecsek viselkedett!
 Mi a véleményetek Gerébről?
 Hogyan érezhette magát Nemecsek testileg és lelkileg? És hogyan Geréb?
 Mikor ezután Nemecsek elhagyja a szigetet, Áts Feri tisztelgést vezényel  

a vörösingeseknek. Mit gondoltok, miért?

Játék

Milyen a lelkiállapotom?

Alkossatok két csoportot! Az egyik csoportnak a pozitív, a mások csoportnak a ne-
gatív lelkiállapot formáit kell bemutatnia. Találjátok ki a csoport számára megjelölt 
formákat! Jegyezzétek le, majd az eredményt beszéljétek meg!

 Pozitív lelkiállapot: nyugalom, békesség, bátorság, szerénység, jószívűség
 Negatív lelkiállapot: aggodalmaskodás, harag, makacsság, nagyképűség, irigység

Kreatív feladat

A lélek egészsége

Készíts rajzot a füzetedbe a lelki harmóniára utaló szavakból! Hozzá illő képi formá-
ban jelenítsd meg!

Dramatikus játék

Milyen a hangulatom? Szoborjáték

Testtartásotokkal, arckifejezésetekkel is meg tudjátok mutatni, hogy milyen a lelki-
állapototok. Játsszátok el! Próbáljátok minél jobban kifejezni azokat! (Választhat-
tok a 3. tankönyvi lecke 2. feladatában szereplő lelki tulajdonságok közül is.)
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4. Adottságaim, lehetőségeim, korlátaim

Olvasmány

Aranyosi Ervin: Jóra tanítók

Fogyatékkal élnek. Ne hidd azt, hogy mások!
Önzetlen szeretnek, mint az óvódások.
Próbálj te is nekik szeretetet adni,
ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni.
Ne az észre hallgass, inkább a szívedre!
Nem élhetnek Ők sem, köztünk, számkivetve.
Fogadjuk el Őket, vegyük emberszámba,
mert közénk születtek, ebbe a világba.
Isten gyermekei, s cipelik a terhet,
amit magunkfajta tán nem is cipelhet.
Nehéz feladatot rótt rájuk az élet,
mégsem várnak többet: erőt, emberséget.

Az alábbi verset Nagy Angéla írta, aki Szegeden született 1974-ben. Születése 
óta kerekesszékben élő mozgássérült. 1992-óta a Magdaléneum Református 
Egészségügyi Gyermekotthon lakója.

Nagy Angéla: Fogadj el bennünket! 
Itt élünk a világban,
jelen vagyunk a tegnapban és a holnapban
Mi elfogadjuk embertársainkat egészségben,
legyünk együtt ebben a másságban, megértésben.
A jövőben is jelen leszünk, kérünk, fogadd el létünket,
és barátságoddal, megértéseddel segítsd életünket.

❞
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1.  Beszélgessetek a következőkről!
 ▶  Milyen más helyzetekben lehet szüksége valakinek a segítségnyújtásra? 

 Gyűjtsetek ötleteket (fogyatékkal élők, kisgyermekes szülő, idős ember)!
 ▶ Hogyan tudnátok segíteni nekik?
 ▶ Miért fontos a bizalom az ilyen helyzetekben?

2.  Nézz utána, mi az a Láthatatlan Kiállítás! Írj rövid fogalmazást arról, részt 
vennél-e ezen a kiállításon! Ha igen, mi érdekel, mit szeretnél megtudni? 
Ha nem, mitől tartasz?

Játék

Mit látsz, mit hallasz?

A tanár kösse be néhány tanuló szemét, és tegyen füldugót mások fülébe! Ezután a 
csoport nézze meg Csukás István Keménykalap és krumpliorr című filmjének első, 
az osztályteremben játszódó jelenetét (vagy más filmrészletet)! A látásukban, illet-
ve hallásukban korlátozottak próbálják meg elmondani, miről szólt a jelenet, majd 
a többiek egészítsék ki a hiányokat, javítsák a tévedéseket! Végül a kendős, füldu-
gós diákok meséljék el, hogy élték meg a történteket!

Kreatív feladatok

Piktogramtervezés

A fogyatékkal élő emberek számára készítsetek piktogramokat – jeleket, amelyek 
nekik vagy az egészséges embereknek is útmutatást adnak (pl. akadálymentesí-
tett épület)!

mozgássérült látássérült

értelmi sérült

hallássérült
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Másnak nehezebb

A Braille-írás a vak emberek által használt írásmód. Egyre több helyen találkozhatsz 
vele, pl. középületek bejárati ajtajain, gyógyszeres dobozokon is.

Braille-ábécé

A vakok speciális írógéppel írnak, és ennek nyomtatott képét olvassák.
Készítsetek iskolai táblákat gyurmából a speciális ábécé segítségével (pl. öltöző, 
mosdó, tanári szoba, tanterem)!
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Dramatikus játékok

Nekünk is lehet nehéz…

Gondoljátok végig, milyen lenne, ha nem tudnátok beszélni! Hogyan értetnétek 
meg magatokat szüleitekkel, társaitokkal, másokkal? Találjatok ki szituációkat, és 
játsszátok el!
A következő órára hozzatok be „Most mutasd meg!” jellegű társasjátékot, és cso-
portokban játsszatok vele!

Érzelmek kifejezése

Válasszatok ki egy olvasmányrészletet, amelyben párbeszéd is található! (Például  
a 2. leckéhez tartozó Nyár a szigeten című regény részletét.)
Adjátok elő kétféleképpen: egyszer anélkül, hogy hangotokkal, arcotokkal közve-
títenétek, milyen érzelmeik lehetnek a szereplőknek, utána ellenkezőleg! A nézők 
meséljék el, mennyire tudták így megérteni azt, amit hallottak!

Érzelmek nélkül?

A következő mondatokat mondd ki úgy, hogy kifejezed érzelmeidet is! (Többféle 
lehet, ami eszedbe jut.) Társatok, aki hallgatja, találgasson, milyen érzelmet jelení-
tettél meg! Mi alapján tudta kitalálni?

Végre szombat! 
Késik a busz!
Csak nem hozzám jöttél?
Nem hoztál kenyeret?
Már megint elhagytam a tollam.
Borzasztó csúnyán beszél.

Habár általában sikerül kitalálnunk, milyen érzés rejtőzik a másikban, sokszor se-
gíthetünk azzal, ha meg is fogalmazzuk ezt. Most mondjátok ki felváltva a monda-
tokat úgy, hogy az érzéssel kezditek!

 Úgy örülök, hogy (végre szombat van)!
 Bosszant engem az, hogy (megint késik a busz)!

Találjatok ki még több példát a feladathoz!
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5. A lelkiismeretem

Olvasmány

Móra Ferenc: Az égbelátó (részlet) 

– Fiúk, én karácsonyra minden esztendőben valami emléket szoktam adni a ne-
gyedik osztályban a legjobb tanulónak. Akiről karácsonyig bebizonyosodik közü-
letek, hogy a legderekabb legény, az kap tőlem egy égbelátót.

No, azon a délutánon nem sokat okoskodtunk a tanító úr beszédéből. Hallottuk 
is, nem is, amit magyarázott. Egyre azt számítgattuk az ujjunkon, hogy hány hét 
még karácsony. Meg azon törtük a fejünket, hogy mi lehet az az égbelátó.

Előadás után megtudtuk azt is. Szabad volt bemennünk a tanító úr szobájába, 
aminek közepén ott ágaskodott az égbelátó. Három lába volt, mint a fényképe-
zőgépnek. Hosszú sárgaréz csöve, mint a hurkatöltőnek, csak sokkal vékonyabb. 
Szeme is volt mind a két végén, csillogó-villogó gömbölyű üvegből.

Tarán Laci, akit minden karácsonyra fel szokott vinni apukája Budapestre a nagy-
mamájához, mint világlátott ember mindjárt elszólta magát:

– Nini, hiszen ez teleszkóp! Láttam már én ilyent a kirakatban a pesti optikusnál! 
Ilyenen vizsgálják a csillagokat a csillagászok!

No, a tanító urunknak se kellett egyéb. Ezt az áldott jó lelket semmi úgy ki nem 
hozta a sodrából, mintha nem magyarul mondták azt, amit magyarul is lehet monda-
ni. Annyira ment szegény, hogy az artézi kutat elkeresztelte vízcsordító távfuratnak.  
A trombitát rézharsogánynak hívta, s még a drótostótra is azt mondta, hogy sodronyostót.

Most is dühösen kergetett ki bennünket a szobájából:
– Se nem teleszkóp, se nem optikus, hanem égbelátó és látószerkereskedő!
Többet aztán nem is emlegette nekünk a tanító úr az égbelátót, hanem annál több 

szó esett róla magunk közt, hogy ugyan lát-e azon mindenki. Meg hogy mit lehet 
rajta látni? És főképpen, hogy ugyan melyikünké lesz?

Gazda lett volna arra sok, de utoljára csak ketten maradtunk számítósak. A kis 
bicebóca meg én. Hanem miköztünk aztán nem lehetett választást tenni. Hiába bi-
zakodtam benne, hogy majd csak elmarad mellőlem: megállta a helyét végig.

Már csak egy reménységem volt: az utolsó számtani dolgozat. Azt éppen a kará-
csonyi szünet előtt való nap írtuk, délelőtt. Bíztam benne, hogy majd csak elhibáz-
za valahogy Pálistók Peti. Annál inkább bízhattam, mert a kis bicebóca betegnek 
látszott. Hóka volt az arca, beesett a szeme, s kékespiros a keze feje, mintha mindig 
fázna. Ugyan az se lett volna csoda, hiszen a gúnyácskája nemcsak hogy meleget 
nem adott, de a sok likluk csupa ablak volt a hidegnek.

❞
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Azért mégse csinált hibát a számtandolgozatban. Ezt hamar megtudtam, mert 
óra után mindig én szoktam bevinni a füzeteket a tanító úr szobájába: hát útközben 
belekukucskáltam a Peti dolgozatába. Nem volt abban egy makulányi hiba se.

A szobában nem volt senki, mikor beléptem, csak az égbelátó. Barátságosan né-
zett rám az üvegszemével, s úgy tetszett, mintha még hajladozna is felém a rézcső.

– Ejnye, de szeretnék a tied lenni, te ködmönös gyerek, ha te csakugyan olyan 
ügyes fiú vagy!

„No, én megmutatom, hogy csakugyan az vagyok” – gondoltam magamban.
Azzal fölkaptam a tollat és belemártottam a tintába:
„Én bizony nem engedem az égbelátót, bicebóca pajtás!”
Szépen kijavítottam a Pálistók Peti dolgozatában az egyeseket négyesekre. Takaros 

kis székeket csináltam belőlük, csak az utolsónál ejtettem ki a tollat a kezemből ijed-
temben. Mert egészen olyan volt, mintha valaki nagyot rántott volna a ködmönömön.

Sebes lépések kopogtak a folyosón, hirtelen becsaptam a füzetet, mire a tanító 
úr belépett.

– Hát te mit dolgozol idebent ilyen sokáig? – szögezte rám a szemeit. Nagyon szelíd 
szemei voltak, és most mégis úgy éreztem, mintha csakugyan szúrnának, mint a szög.

A ködmön is szorított, forogni kezdett velem a világ. Zavarodottan nyögtem ki 
a választ. 

A szövegrész Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című 
regényének Az égbelátó fejezetéből való

Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényében kulcsfontossá-
gú tárgy a címadó „kisködmön”. A főszereplő Gergőnek készítette az édesapja 
sok munkával és szeretettel. A kiválasztott részletből nem derül ki egészen, 
milyen fontos szerepe van a „varázsködmönnek” a különféle kincskeresésben.

1.  Adjatok választ a kérdésre, miért érzi Gergő, hogy szorít a ködmön
 ▶ csupán a részlet megismerése, értelmezése alapján,
 ▶ a ködmön történetének az ismeretében!

2. Hogyan értelmezi a kisfiú a szemelvény mondatai alapján az „ügyes” szót?

3. Próbálj meg különbséget tenni az Ügyes! mondat kiejtésében!
 ▶  csupán a részlet megismerése, értelmezése alapján,
 ▶ megkérdőjelezés vagy felháborodás és szemrehányás legyen érezhető!
 ▶ Játsszatok el a két ellentétes megoldáshoz (elismerés-elmarasztalás) 

egy-egy jól illő jelenetet! Jól gondoljátok végig, mi történhetett, mielőtt a 
kijelentés elhangzik!
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4. Miként értelmezed, hogy egy szülő a „jóra neveli a gyerekeit”? Beszéljétek 
meg, milyen örökség ez, hogyan lehet megtartani!

5. Keressétek meg a könyvtárban a könyvet, és ellenőrizzétek Az utolsó öltés 
című fejezet alapján, miféle örökséget hordozott Gergő számára a ködmön!

6. Gyűjtsetek össze saját tapasztalataitokból olyan eseteket, amikor valaki-
nek megszólalt a lelkiismerete! Készítsetek képregényt néhány ábrával egy 
esethez!

Kreatív játék

A lelkiismeretes ember jellemzői

Dolgozzatok párban vagy csoportban! Készítsetek 2 × 2 cm-es négyzeteket papírból! 
Írjátok rájuk a szavak betűit! (Mindegyik papírkára egy-egy betű kerüljön! Ha külön-
böző színnel írjátok, könnyebb feladatotok lesz.)
Keverjétek össze a betűket, és próbáljátok minél rövidebb idő alatt kirakni a szavakat! 
Beszéljétek meg, hogy melyik szót mikor használjuk!

Dramatikus játék

Mit tennék…?

Képzeld el, hogy egy pénztárcát találsz! Ismered a gazdáját.
Húzzatok egy képzeletbeli vonalat a tanteremben!

– Egyik végpontja: Megkeresem a gazdáját, és visszaadom.
– Másik végpontja: Nem szólok senkinek, elteszem a pénztárcát.
– Középen: Bizonytalan vagyok, mit tegyek.

A végpontok között álljatok a vonalon arra a helyre, ahová első pillanatban szólít 
benneteket a lelkiismeretetek! Indokoljátok meg, miért oda álltatok! Lehet közben 
helyet változtatni, ha valaki meggyőz benneteket. Aki helyet változtat, annak indo-
kolnia kell, miért állt arrébb.

őszinte igazságos

Dolgozzatok párban vagy csoportban! Készítsetek 2 × 2 cm-es négyzeteket papírból! 

következetes

A lelkiismeretes ember jellemzői

becsületes

tisztességes

Dolgozzatok párban vagy csoportban! Készítsetek 2 × 2 cm-es négyzeteket papírból! 

igazságos
igazmondó
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6. Céljaim, terveim

Olvasmány

A kőfaragó (tanmese)
Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy 
szép napon, amikor mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett 
a nyitott kapun, és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél elő-
kelőbb látogatók. „Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő!” – gondolta a kő-
faragó. Elfogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor 
bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét.

Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa 
és hatalom vette körül, mint amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte 
is mindenki, aki nála szegényebb volt. Egyszerre csak pompás gyaloghintót vittek el 
háza előtt, a gyaloghintóban magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szol-
gák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt 
a menet előtt. „Milyen hatalmas ez a hivatalnok – gondolta. – Bárcsak magas rangú 
hivatalnok lehetnék!”

Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett gyaloghin-
tón cipelték, és a nép reszketett tőle és gyűlölte, és földig hajolt előtte, amerre csak járt. 
A nyári nap forrón tűzött, és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt 
gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a 
hivatalnok létezéséről. „Milyen hatalmas a nap! – gondolta. – Bárcsak nap lehetnék!”

Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és 
a földművesek átkot szórtak rá. Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és 
odafurakodott a nap és a földműves közé, így a nap sokat veszített erejéből. „Milyen 
hatalmas az a viharfelhő! – gondolta. – Bárcsak viharfelhő lehetnék!”

Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, minden-
ki kétségbeesésére. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja.  
A szél volt az. „Milyen hatalmas a szél! – gondolta. – Bárcsak szél lehetnék!”

Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, 
és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszerre csak neki-
rohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatal-
mas szikla volt az. „Milyen hatalmas ez a szikla! – gondolta. – Bárcsak szikla lehetnék!”

Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon. Ahogy ott 
állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját, és érezte, hogy farigcsálják 
az oldalát. „Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál?” – kérdi. Letekintett, és mé-
lyen maga alatt meglátott egy kőfaragót.

❞
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1. Milyen vágyai voltak a kőfaragónak?

2. Milyen csalódás érte a kőfaragót a szikla tetején?

3. Mi a véleményetek arról, hogy „a hatalom nem minden”?

4.  Képzeljétek el, hogy a kereskedő háza előtt haladva összetalálkoztok a ka-
pun át leselkedő kőfaragóval! Sóvárogva éppen azt mormolja maga elé: 
„Bárcsak ilyen gazdag lehetnék én is!” Fogalmazzátok meg közösen, mit 
mondanátok neki!

5.  Ismeritek a Kő-papír-olló játékot? Vajon hogyan kapcsolódhat ehhez a 
történethez?

Játék

Mesterségem címere…

A következő foglalkozásneveket írjátok fel egyesével ragacsos (post-it) papírokra, 
majd véletlenszerűen tűzzétek egymás hátára úgy, hogy senki nem tudja, mi került 
rá! Körbenjárva kérdezgessétek egymást a barkochbajáték szabályai szerint, hogy 
kiderítsétek, milyen foglalkozást kaptatok!

állattenyésztő, autószerelő, cukrász, divattervező, énekes, fodrász, földműves, hegy-
mászó, hídépítő, idegenvezető, katona, mozdonyvezető, orvos, pilóta, pincér, rendőr, 
sportoló, szakács, számítógépes szakember, színész, tanár, tengerész, tűzoltó, tévé- 
riporter, újságíró

Ha mindenki kitalálta, álljatok körbe, a papírt ragasszátok a mellkasotokra, és 
mondjátok el, mit gondoltok arról a szakmáról, amit kaptatok! Kezdhetitek a mon-
datokat így:

Érdekes lehet az (állattenyésztő) munkája, mert…  
Nehéz lehet (újságírónak) lenni, mert…
Nem lennék (színész), mert…
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Játszhatjátok úgy is, hogy az első megszólalónak egy labda van a kezében, és aki-
nek dobja, az folytatja a kört, de először neki is véleményeznie kell a te szakmádat.

Kreatív feladat

Mivel és kivel töltenél több időt?
 
a)  Milyen területen szeretnéd fejleszteni az ügyességedet vagy a tudásodat a követ-

kező évben? Készíts tervet, addig is mit tehetnél, hogy tényleg sikerüljön!
b)  Melyik barátoddal töltenél több időt ezután? Milyen közös programokat tervezel, 

és mit vársz azoktól?
c)  Van-e zsebpénzed vagy félretett pénzed? Készíts listát, amelyben felsorolod, mire 

szeretnéd költeni! Válassz ki három dolgot! Nézz utána, mennyibe kerülnek, majd 
készíts tervet, hogyan oszthatnád be a meglévő pénzedet, vagy hogyan gyűjthet-
nél még pénzt a megvásárlásukhoz! Mennyi időbe telne a gyűjtögetés? Melyik  
a leginkább megvalósítható cél?

Dramatikus játék

A célok megvalósítása

Párokban dolgozva döntsétek el az alábbi mondatokról, hogy vajon elősegítik-e a 
céljaitok elérését, vagy hátráltatják azokat! Indokoljátok meg, miért gondoljátok 
így! Keressetek példákat saját életetekből! 

Ez úgysem fog sikerülni!
Elég lesz, ha csak ennyit csinálok meg.
Nagyon fáradt vagyok, de azért most már befejezem.
Majd anyuék elintézik.
Gyere, próbáljuk meg együtt!
Tulajdonképpen nem is érdekel engem.
Majd jövő héten megcsinálom.
Hú, annyira nincs kedvem elmenni, de nem akarom kihagyni.

Találjatok ki és játsszatok el rövid párbeszédeket a mondatok felhasználásával!
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7. Családba születtem – az otthonom

Olvasmány

Petőfi Sándor: Füstbement terv
Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán. 

                   (Dunavecse, 1844. április)

1. Mi mindenre gondol a költő a hazafelé tartó úton?

2. Miért hiúsult meg a terve, mikor hazaért?

3. Mit érzel? Milyen a költő kapcsolata a szüleivel, illetve a család többi tag-
jával?

4. Beszéljétek meg egymással, hogy mit jelent „az otthon melege” kifejezés!

5. Gyűjtsetek hasonló témájú verseket!

❞
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Játék

Rakd sorba!

Ha megfelelő sorrendbe tesztitek a betűket, akkor a családra jellemző tulajdonsá-
gokat kaptok megfejtésként! Írjátok le ezeket a füzetetekbe, és beszéljétek meg, mit 
jelentenek a fogalmak számotokra!
Dolgozhattok egyedül vagy párokban.

Kreatív feladat

Az én családom

Készíts bemutatót a családodról! A bemutató formáját te választhatod meg. Lehet 
például fényképmontázs vagy számítógéppel készített prezentáció is. Megőrizhe-
ted magadnak idősebb korodra, vagy odaajándékozhatod családtagjaidnak.

Dramatikus játék

Ki vagyok a családban?

Kis csoportban alkossatok rövid párbeszédeket/jelenteket, melyek egy családban 
hangozhattak el! Társaitok próbálják kitalálni, hogy milyen családi kapcsolat van a 
szereplők között, illetve ki kicsoda lehet (apa, anya, gyermek/testvér)!

Megoldás: szeretetközösség, gondoskodás, együttélés szabályai, hagyományok, kölcsönös segítés

z é t k s e z r t g e s e ö ö s

d s o g d o s á k on

é l e t y s é g t iü b s z l á a y a

o k h o m á n g a yy

n c ö k l s ö s ö í é t g s s e
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8. Családi kapcsolataim – rokonság

Olvasmány

Bálint Ágnes: Szeleburdi család (részlet)

Szeptember 22.

Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, jót 
derülünk rajta. Ezt a szót, hogy derülünk, a Radótól gyűjtöttem. Az ő papája nyel-
vész. A mamája meg színésznő, és otthon mindig szerepeket tanul. Ezért nálunk az 
osztályban Radónak van a leggazdagabb szókincse. De én már sokat loptam belőle.

Radó majdnem mindig hosszúnadrágban jár. Anyu Jenőnek hívja, apu meg há-
mozott gilisztának.

Radóval hosszasan tárgyaltunk arról, hogyan írjuk a naplót. Csak arról írjunk-e 
bele, ami igazából megtörtént, vagy olyat is írjunk bele – hogy érdekesebb legyen –, 
amiről csak olvastunk. És hogy csak a vasár- meg ünnepnapokról írjunk-e, amikor 
kirándulni szokott az ember, meg moziba menni. Végül is a Radó azt mondta, hogy 
a hétköznapok érdekesek igazán, mert abból látszik, milyen egy család élete. És én 
elsősorban a családomról akarok naplót írni.

Én is egyik tagja vagyok a családomnak. Életben sokkal szebb vagyok, mint raj-
zon, és életben nekem csupa piros csíkos ingem van, a Ferinek meg kék csíkos, hogy 
meg lehessen különböztetni, de a bátyám, a Feri nem adta ide a négyszínű golyós-
tollát, pedig kértem tőle. Az én golyósommal meg csak fekete csíkos inget lehet 
rajzolni.

A Feri életben nagyobb, mint én. Mérgemben rajzoltam kisebbre, amiért olyan 
irigy.

A szüleim is szebbek, mint ahogy lerajzoltam őket, de különben ilyenek, mikor 
sétálni mennek a húgunkkal.

Elölről egészen olyanok, mint más gyerekeknek a szülei. Oldalról már nem olya-
nok, mert oldalról látszik Barika is.

Barika a kis húgom játéka, anyu varrta neki, mikor én még másodikba jártam.  
Valami régi báránybőr bundának a gallérjából varrta. Anyu nagyon szeret játék ál-
latokat varrni, csak sohasem sikerül neki. Barika sem sikerült, már új korában rogy-
gyant volt a lába, és nem látszott rajta, hogy bárány akar lenni. De a kis húgom,  
a Picurka nagyon szereti. Soha nem megy sétálni Barika nélkül. Pedig Barika már 
csak olyan, mint egy lábtörlő. Még olyanabb. Ahogy Picurka húzza maga után,  
a szőrébe beleakad minden villamosjegy meg almahéj. Apu már sokszor be akarta 

❞
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dobni a szemétbe, Picurka azonban nem engedi. Így hát csak kiporolják, és követ-
kező vasárnap megint mennek vele sétálni.

Azt szeretem a szüleimben, hogy nem kényesek. Más biztosan nem menne végig 
az utcán Barikával. De ők tudják, hogy Barika a gyerekük kedvenc játéka, és nem 
törődnek vele, ha mások azt hiszik, hogy Picurkának nincsenek rendes, pénzért vett 
játékai.

Radó azt mondta, hogy az ilyen szülők sokat érnek.

1.  Mi tudtál meg a naplót író fiúról? És mit a családjáról? Milyen a családtagok 
kapcsolata?

 Kiderül-e a részletből, hogy miért „szeleburdi” a naplóíró családja? Milyen 
más jelzőkkel illethetnénk őket?

 Miben mutatkozik meg, hogy a szülők számára gyermekeik az elsők, s min-
denki más csak utánuk következik?

2.  Nézd végig a szöveget, melyik bekezdésben kiről ír a naplóíró! Fogalmazd 
meg hasonlóan egy napló bevezető oldalát a te családodról!

 Ha ügyes vagy, megpróbálhatsz egy másikat írni valamelyik családtagod 
nevében. Vajon miben lenne más, mint a tiéd?

3.  Mit gondolsz, miért és mire lehet jó a naplóírás? 
 Te vezetsz-e naplót? Tegyél egy próbát vele néhány napig! Írd le, mi minden 

történt aznap veled, és hogyan érezted magad! 

4.  Fejezd be a mondatokat! 

 A családomban annak örülök a legjobban, hogy…
 A családomban az bosszant a legjobban, hogy…
 A családom abban kivételes, hogy…
 Család nélkül az ember… 

 Sok vidám ifjúsági regény íródott napló formájában. Ilyen például G. Szabó 
Judit Megérjük a pénzünket! című könyve vagy a ma népszerű Je· Kinney, 
amerikai író Egy ropi naplója című sorozata. Kérd a könyvtárosotok segítsé-
gét, hogy ajánljon vidám, családi életről szóló könyveket!
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Kreatív feladatok

Keresem a rokonomat

Párosítsd a fogalmakat a rokoni kapcsolatra utaló kifejezésekkel! A megoldást írd le 
a füzetedbe! Például: 1 – L.

Én vagyok… Én vagyok…

1. …az egyik szülőd testvérének a gyermeke.

2. …az egyik szülőd lánytestvére.

3. …a nálad idősebb fiútestvéred.

4. …a lánygyermeked férje.

5. …a testvéred fiúgyermeke.

6. …a házastársad anyja.

7. …a testvéred férje.

8. …a nálad idősebb lánytestvéred.

9. …az egyik szülőd fiútestvére.

10. …a testvéred felesége.

11. …a házastársad édesapja.

12. …a fiúgyermeked felesége.

A:     …a bátyád.

B:     …a menyed.

C:     …a nagybácsid (nagybátyád).

D:     …a nagynénid (nagynénéd).

E:     …a nővéred.

F:     …a sógorod.

G:     …a sógornőd.

H:     …a vejed.

I:      …az anyósod.

J:     …az apósod.

K:     …az unokaöcséd.

L:     …az unokatestvéred.

Bemutatom a…

Kedves ajándék szüleidnek vagy valamelyik rokonodnak, ha olyan albumot készí-
tesz, amely az ő életének fő eseményeit ábrázolja. Ehhez először nézegessetek kö-
zösen régi fotókat, és kérd meg, hogy meséljen a képekről! Mielőtt átadod az aján-
dékot, mutasd be a csoportodnak!

Dramatikus játék

Kik a szereplők?

Alakítsatok párokat! Készítsetek rövid, rokonok között zajló párbeszédeket! Úgy 
alakítsátok a szöveget, hogy abból kiderüljön, milyen rokoni kapcsolat vannak a 
szereplők között!
Mutassátok be a jelenetet a többieknek! Az ő feladatuk kitalálni, ki kinek a kicsodája.
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9. Családi szokásaink, ünnepeink

Olvasmány

Jézus születése (részlet)

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: ír-
ják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviri-
niusz volt a helytartó.

Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a ga-
lileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert 
Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt.

És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött 
fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyá-
juk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, 
és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, 
mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz szá-
motokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.

És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az 
Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymás-
hoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tud-
tunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban 
fekvő kisgyermeket.

Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az an-
gyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok 
mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében 
forgatta.

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit 
hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.

Lukács evangéliuma, 2. rész

❞
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1. Hallottál már Jézus Krisztusról? Mit tudsz róla?

2. Hogyan született Jézus a Biblia szerint? Meséld el saját szavaiddal!

3. Hallottál-e a betlehemezés népi szokásáról? Ti is jelenítsétek meg a betle-
hemi történetet, és ha van rá lehetőségetek, játsszátok el egy idősotthon 
lakóinak!

4. Miért olyan fontos Jézus a keresztény vallású emberek számára? 

Játék

Családi ünnepek, egyházi ünnepek

Mindenki húzzon egy cédulát! Válasszátok ki, hogy a kihúzott papíron található ün-
nep családi, egyházi vagy nemzeti ünnep-e! Nevezzétek el a terem három sarkát 
az ünnepek fajtáinak megfelelően! Álljatok abba a sarokba, amelyikhez leginkább 
közelállónak találjátok a kezetekben lévő ünnepet! Ha több helyre is tartozik, állja-
tok a negyedik sarokba! Az egy helyre állók beszéljék meg, egyetértenek-e társaik 
véleményével! Indokolva változtathatjátok a helyeteket.

Kreatív feladat

Interjú a családommal

Készíts interjút idősebb családtagjaiddal, hogy többet megtudj arról, hogyan, mi-
lyen korban éltek gyerekként!
Először tervezd meg, milyen kérdéseket tennél fel! Ha a válaszokat le fogod írni, ak-
kor olyan kérdéseket gondolj ki, amelyekre rövidebb válasz adható. Ilyenek például:

Hol laktál kisgyerekként?
Ki vigyázott rád? Jártál-e óvodába?
Szerettél-e iskolába járni? Jó tanuló voltál-e?
Mivel foglalkoztál, amikor hazamentél az iskolából?
Kikkel játszottál együtt? 
Ki volt a legjobb barátod? Tartod-e vele kapcsolatot még ma is?
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Mivel foglalkoztak a szüleid?
Milyen volt a házatok? Volt-e kertetek?
Miben volt más a lakóhelyed, mint most?
Mi szerettél volna lenni, ha felnősz? Végül is sikerült-e?
Milyen helyekre és tárgyakra emlékszel szívesen vissza gyerekkorodból?
Mi volt a kedvenc játékod, ételed, meséd vagy filmed?

A beszélgetés közben biztosan sok más érdekesség is szóba kerül. Beszéljétek meg 
élményeiteket a csoportban! 

Dramatikus játék

Családi kupaktanács

A családi életben gyakran előfordul, hogy a családtagok mást-mást szeretnének.  
A következőkben képzeljetek el ilyen helyzeteket, majd játsszátok el, hogyan vitat-
nátok meg a családi kupaktanácsban!

Válasszon mindenki egyet a következő helyzetek közül, és a füzetében fejezze be a 
mondatokat!

a) Én azt szeretném, ha…
A testvérem azt szeretné, ha…
Ezért mi…

b) Anyu mindig kéri tőlünk, hogy…
Mi viszont inkább…
Ebből aztán gyakran az lesz, hogy…

c) Én nagyon szeretném, ha…
De a szüleim nem mindig engedik, mert…
Így én inkább…

d) Nálunk az a szokás, hogy hétvégén a család…
Legutóbb viszont én…
Ebből az következett, hogy…

Kis csoportokban válasszatok magatoknak egy-egy jelenetet, ahhoz kapcsolódó 
szerepeket, majd játsszátok el egymásnak!

OH_ETI05TA_Etika_5_2023_02.20.indd   91 2023. 02. 22.   9:18:17



92

10. A családi együttlét harmóniája

Olvasmány

Arany János (1817–1882) egyik leghíresebb költeményében egy 19. századi 
család otthonába pillanthattok be. A verssel találkozhattok irodalomórán is. 
Most elolvasva elsősorban arra figyeljetek, hogy a bemutatott családban kik 
a családtagok, mit tudunk meg róluk, és milyen szokások, szabályok szerint 
élik életüket!

Arany János: Családi kör
Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is - bogarászni restel -
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

❞
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Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.
Körűl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
E�élét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.

A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.
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Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjtszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:
„Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldús megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.
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„Nem mese az gyermek,” - így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja:
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

Este van, este van... a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

                                                                              (1851. ápr. 10.)

1. Meséld el, mi a jellemző egy hajdani, régebbi időkben élő család együtt-
élési szokásaira!
Ki volt a családfő?
Milyen szabályok szerint éltek?
Milyen rend sugárzott ebben a családban?

2. Hasonlítsátok össze a versben található család szokásait egy mai csalá-
déival!

3. Hasonlítsátok össze a versben megjelenő családi életet a sajátotokkal! 
Vannak-e a ti családotokban is hasonló szabályok, mint amiket a költő 
megfogalmazott a versében? Mi a véleményetek ezekről?
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Játék

Betűháló

A betűhálóban elrejtett szavak megmutatják, miért jó családban élni. Keressétek 
meg őket, és írjátok le a füzetetekbe!

G É H J Ó K E D V N B F

W T A E Z S V S R Á L S

X I I S R E N D Í D D Z

I S V Z T S Í U V S O E

U Z Z É C E Í C É V G R

R T K L R G Q H D L S E

M E E G N Í H Y E S Á T

B L X E O T H O L R G E

W E J T Q S H K E P Ó T

M T W É C É I K M Y A N

L A B S H G V F N S E R

Kreatív feladat

Van még miben fejlődnünk?!

Írjátok fel egy nagy lapra A szeretet himnuszában található „szeretetjellemzőket”! 
Írjátok a saját neveteket az alá, amelyben még fejlődnötök kell családtagjaitok irá-
nyában!
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Dramatikus játékok

Családi kerekasztal

Válasszatok ki négy jelentkező játékost! Álljanak egy asztal négy oldalához! Az asz-
tal négy oldala egy-egy családtagot képvisel: anya, apa, tizenegy éves gyerek, hét-
éves/tizenhat éves testvér.

A nézők találjanak ki egy egyszerű helyzetet! Például: a tizenhat éves gyerek buliba 
szeretne menni, a tizenegy éves elmondja, hogy hármasra áll matematikából, anya 
felrója, hogy senki nem rakja el a cipőjét, apa megkérdezi, hová menjen a család nya-
ralni stb. 

A feladat: eljátszani a családi megbeszélést, ahol mindenki saját szerepének meg-
felelően mond véleményt. Két perc beszélgetés után a játékvezető tapsol, ekkor 
mindenki az asztal neki jobbra eső oldalához lép, és így más szerepbe kerül. A meg-
beszélés folytatódik.

Ezután a résztvevők számoljanak be arról, mit tapasztaltak!
 ▶ A szereplők: Milyen volt a szerepbe helyezkedni? Nehéz volt-e váltani? 
 ▶  A nézők: Milyennek tűnt a megbeszélés? Szerintetek jellemző-e a családta-

gokra a bemutatott hozzáállás?

Családi kör – napjainkban

Vajon milyen volna az olvasmányban szereplő család élete napjainkban? Egy békés 
estén mivel foglalkoznának a családtagok?

Csoportokat alkotva állítsatok össze egy ma játszódó jelenetet, amelyben megje-
lennek a Családi kör legfontosabb mozzanatai:
1. a család otthon foglalatoskodik,
2. hazaér az egyik szülő a munkából vagy a bevásárlásból,
3. meglepetést hoz a gyerekeknek,
4. vacsora,
5. vendég érkezik...

Mutassátok be a jelenetet a többieknek!
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11. Feladataim otthon

Olvasmány

Móra Ferenc: A körtemuzsika

Az édesapám szűkszavú ember volt világéletében. Hanem ami kicsit mondott, ab-
ból sokat lehetett érteni. Megtanultam én ezt még akkor, mikor akkorka legény 
voltam, hogy csak ágaskodva értem el a kilincset.

Egyszer találtam a kocsiúton egy vadonatúj krajcárt, örömömben bukfencet 
hánytam egészen a kis ajtónkig, hanem ott elcsendesedtem. Észrevettem, hogy 
nagy sokadalom van nálunk. Tele volt a tornácunk koldussal, édesanyám ott járt 
köztük a lisztes szakajtóval, édesapám meg az aprópénzes erszénnyel.

– Van ám olyan nekem is! – mutogattam büszkén a krajcáromat.
– Mit dolgoztál érte? – húzta össze édesapám a sűrű szemöldökét.
– Nem dolgoztam én semmit. Találtam.
– Ejnye, de jókor találtad – simogatta meg apám a fejemet –, add oda hamar a 

Mátyáskának, neki már úgyse jutott krajcár.
Mátyáska, az öreg énekes koldus már tartotta is a tenyerét, de én meg nagyon 

siettem összecsukni az enyémet. S bizony eltörtem volna a mécsest, ha a lelkem 
édesanyám a pártomat nem fogja.

– Ugyan, apja! Hadd örüljön az a szegény gyerek a talált krajcárjának! Majd hol-
nap kap helyette Mátyáska kettőt.

– Jó, én nem bánom – vont vállat édesapám –, de a talált pénz sose hoz szerencsét.
No, nekem hozott, mégpedig hamarosan. Délután kimentem a vásárba, és elvásá-

roltam a kincset. Vettem rajta egy szép körtemuzsikát. Olyant, amelyiknek az egyik 
oldala pirosra van festve, a másik meg sárgára. De olyan volt az, akár az igazi körte. 
Valami bolond darázs annak is nézte, s bizony még belekóstol, ha bele nem fújok a 
körtemuzsikába.

De belefújtam ám, s a gyönyörű körtemuzsika olyan hangot adott, hogy a darázs 
menten megszédült tőle. Alig bírt hazaszállni Darázsországba, hogy elújságolja a 
muzsikáló körtét. Kerülnek is engem azóta a darazsak egész mostanáig.

Amikorra a nagyapóék háza elé értem, akkorra egész beletanultam a mesterségbe. 
Úgy rikoltoztattam a fakörtét, hogy magamnak is harsogott bele a fülem. Hanem 
azért az az áldott nagyapó mégis azt mondta rá, hogy ilyen szépet sose hallott életé-
ben. Látszik, hogy az isten is muzsikásnak teremtett.

Utoljára elővette a nagyapó az erszényét, és a markomba nyomott egy aranykrajcárt.
– Nesze, kis muzsikásom, amért olyan szépen fújod!

❞
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No, nekem se kellett egyéb! Most meg már olyan szakadatlanul fújtam a gyönyö-
rű muzsikát, hogy belekékültem. Nagyapó pedig a markomba nyomott még egy 
aranykrajcárt.

– Ezt meg azért adom, lelkecském, hogy most már ne fújjad tovább!
Sebaj, van még egy nagyapó is, akinek bemutathatom a tudományomat. A másik 

nagyapó azonban mindjárt a második krajcáron kezdte.
– Eredj inkább a Miklós bátyádhoz, drágaságom. Az már úgyis süket az egyik 

fülére, szegény!
Éppen azért nagyon féltette Miklós bácsi, szegény, a másik fülét. Ő már olvasat-

lanul adta a krajcárt.
– Veronka nénéd szereti az ilyent, fiam! Az él-hal a szép muzsikáért.
Így aztán sorra jártam én az egész atyafiságot, alsó, felső szomszédot, s mire ha-

zaértem, kalappal vittem a krajcárt. No, apámuram, hoz-e szerencsét a talált pénz?
Édesanyám aggódva várakozott rám a kis ajtóban, de ahogy a nagy szerencsét el-

meséltem, egyszerre földerült az az áldott orcája, a krajcárokat pedig a kalapomból 
beleöntötte a kötőjébe.

– No, lelkecském, te már kimulattad magadat a krajcárodon. A kamatját szétosz-
tom a koldusoknak a jövő vasárnap.

Biz én erre nyilván sírva fakadtam volna, ha a kezemben nem érzem a körtemu-
zsikát. Hanem az megvigasztalt, hogy azon kesereghetem el a fájdalmamat. De úgy 
ám, hogy édesapám kikocogott rám az ablakon.

– Szép ez nagyon, te gyerek, de én még szebb muzsikát is tudok!
„Nini – gondoltam magamban –, most mindjárt a krajcár következik. Csak még 

egy kis kitartás!”
Akadozott már a lélegzetem, de erőt vettem magamon, s úgy rikoltoztattam a 

muzsikát, hogy a többi csak légydongás volt ehhez képest. A fél szemem meg min-
dig az ajtón volt, hogy hozza-e már az apám a krajcárt.

Hozta ám, de nem a krajcárt, hanem a légycsapót. S nem mondott egyebet, csak 
annyit:

– Nehéz fejed van, fiam, nem érted meg a szép szót. Nézzük, no: tudsz-e körte 
nélkül muzsikálni?

Akkor tudtam, de azóta nem is fújtam körtemuzsikát.

1. Miért haragudott meg a fiú édesapja?

2. Kik azok a koldusok? Miért segítettek nekik?

3. Milyen lelki tusán esett át a fiú?
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Játék

Kinek a feladata?

Alakítsatok csoportokat! Beszéljétek meg a családtagok szerepeit, kinek mi a fela-
data otthon! Mutassátok be társaitoknak a tevékenységeket hang nélkül! Társaitok 
mondják el, mit mutattatok be!

Kreatív feladat

Ott-ho-ni fel-a-da-ta-im

Készítsd el a füzetedbe az alábbi táblázatot:

1 2 3 4 5 Több

Három perc áll rendelkezésedre, hogy a számoknak megfelelő szótagú tevékenysé-
geket gyűjts a táblázatba. A tevékenységek olyan feladatok legyenek, amelyeket te 
(is) végzel otthon!

Hasonlítsátok össze a táblázataitokat! Mely feladatok fordultak elő leggyakrabban? 
Ki végzi a legtöbb tevékenységet otthon?

Dramatikus játék

Kitalálod?

Kipróbálhatjátok az egyik legnépszerűbb szókitalálós társasjátékot, amelyben raj-
zolni, körülírni vagy elmutogatni kell egy szót a csapattársaknak! (A játék szabályait 
mondjátok el azoknak, akik nem ismerik.)
Rajzoljatok egy-egy papírra szájat, ceruzát, kezet! Írjatok otthoni feladatokat egy-
egy kis lapra! Alkossatok két, egymással versenyző csapatot! Valaki húz a kategó-
riacédulákból és a feladatokból egyet-egyet. A húzott otthoni feladatot lerajzolja, 
elmutogatja vagy körülírja a kihúzott cédulának megfelelően. A csapata tagjainak 
ki kell találni a tevékenységet. Ha sikerül, pontot szerez a csapat. Kérjétek meg a 
tanárotokat, hogy mérje az időt!
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12. A család külső kapcsolatai, kötődései

Olvasmány

Magyar cigány vagyok

Az önéletrajzi írásban egy roma (cigány) származású tanár mesél gyermekko-
ráról az 1950-es években.

Magyar cigány vagyok: romungro. Őseim legalább hatszáz éve élnek magyar föl-
dön. Szülőföldem a Palócföld, pontosabban Nógrád megyének a Salgótarján és Ba-
lassagyarmat között elterülő északi része. 

Nagyon boldog volt a gyerekkorom. A gyerekcsapatba, amelynek tagja voltam, 
cigányok, magyarok egyaránt tartoztak. Mi, cigányok, mind beszéltünk magya-
rul, és a magyar gyerekek többsége is nemcsak értette, hanem beszélte is a mi nyel-
vünket. Bejártam a parasztportákra, közelről láthattam, hogyan élnek, mifélék a 
szokásaik. Gyakran ránk, gyerekekre bízták az állatok legeltetését, és mindig ott 
tüsténkedtünk, ha kisborjú vagy kiscsikó született. Cigányok, magyarok együtt 
csavarogtunk, jártuk az erdőt, mezőt, pontosan tudtuk, kinek mettől meddig tart a 
birtoka, búza-, árpa- vagy kukoricaföldje.

Anyám oláh cigánylány volt, szüleim a házasságkötésük után apám családjához 
költöztek. Nagyapám igazi vezetőegyéniség, természetes tekintély volt. Ő szervez-
te meg a család megélhetését. Nyáron begyűjtöttük a télire való tűzifát és „peke-
nucáztunk”, vagyis ürgéztünk. Ennek a kis állatnak rendkívül finom a húsa. A bú-
zacséplés nehéz és veszélyes munka volt, de megérte: ez alatt az egy hónap alatt meg 
lehetett keresni az egész évi kenyérnek valót. A 22-24 ember kivételes fegyelmét 
és szervezettségét igénylő munkát a bandagazda hangolta össze és felügyelte – ezt 
a feladatot is a nagyapám látta el. Ahol ő irányított, nem volt egyetlen baleset sem. 

A nagyanyám mélységesen vallásos asszony volt, részt vett minden misén és litá-
nián, énekelte a szent énekeket, teljes átéléssel imádkozott, nemcsak a szertartáso-
kon, hanem otthon is: a templomban magyarul, otthon cigányul. Részt vállalt az 
ünnepi események előkészítéséből, ügyelt vallásos nevelésünkre. A nagymamám, 
miközben tagja volt a falu vallásos magyar asszonyközösségének, őrködött a cigány 
hagyományok betartása felett is, és – ahogy az igazi roma idős asszonyok tették – 
irányította, rendben tartotta népes családját.

❞
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Falum akkoriban hétszáz lelket számlált, s benne három, egymással szoros ro-
koni kapcsolatban álló cigány család élt. A mi családunk magyarok között lakott. 
A lakások bejárata egy közös udvarra nézett, hogy minden ház bejáratából látni 
lehessen a többieket. Családunkból harmincan laktunk így együtt, közösségben, 
harmonikus együttélésben. Volt olyan cigány közösség a falumban, ahol magyar 
és oláh cigányok is éltek. Ők többnyire magyarul beszéltek, de ismerték a mi 
nyelvünket is.

A környékünkön voltak olyan gyalogutak, amelyeket rajtunk, romákon kívül 
senki sem használt. Itt minden bokrot, fát ismertünk. Ha nagyapám, a prímás 
odaszólt nekem: „Menj át fiam Endrefalvára, kérdezd meg a Bandit, el tud-e jönni 
szombaton lagzit muzsikálni”, akkor összeálltunk hárman-négyen, s útnak in-
dultunk. Mivel ezeken az utakon mindig járt valaki, könnyen jutottak át a hírek 
egyik helyről a másikra. Béla bátyám állandóan úton volt ló vontatta szekerén.  
Ő volt nagy családunk hírvivője. Mire mindenkit végiglátogatott, kezdhette elöl-
ről a kört.

A falusi zenészek muzsikálás mellett kosarakat, kötelet, seprőket is készítettek, 
az asszonyok az áruval járták a falut, s eközben hosszú beszélgetéseket folytattak a 
parasztasszonyokkal. A gádzsik (magyar nők) így megismerhették a titokzatosnak 
vélt cigány világot, a cigány asszonyok pedig megtanulhatták a háztartásvezetés, a 
sütés-főzés, a háztáji gazdálkodás fogásait, miközben azt is figyelték, hol lesz lako-
dalom, ahol majd muzsikálni lehet. Az ünnepi köszöntőkön, amikor a banda házról 
házra járva végigköszöntötte a falut, elhúzták a gazda és a gazdaasszony nótáját, a 
terített asztal mellett olykor egy kis tánc is volt. A szíveslátás jele a nyitott kapu és 
a megkötött kutya volt. 

Falumban osztatlan iskolába jártam, ahol egyszerre négy osztály tanult. Szeret-
tem az osztatlan iskolát, büszkeséggel töltött el, hogy ötödik osztályosként aka-
dálytalanul vehetem birtokba a hetedikes, nyolcadikos tananyagot is. Minden köny-
vet elolvastam, ami csak az iskola kis könyvtárában fellelhető volt. Ma már tudom, 
hogy a hajtóerő, amely a tudás felé röpített, a bizonyítás, a kitörés vágya volt. 

Volt ekkoriban egy visszatérő álmom: egy magas, szinte égig érő fára másztam 
fel újra és újra, mert el akartam jutni a tetején lakó családhoz. Mindig az ott lakó 
gyerekekkel szerettem volna játszani, akik ugyan nem voltak a barátaim, még-
is vágytam közöttük lenni. Vakítóan fényes, jégkristályokból áradó világosság, 
és hideg, de ünnepi hangulat lengte be ezt a helyet. Nagyon nehéz volt idáig 
feljutnom, mégis, valami kényszerítő erőnek engedve, újra meg újra felmásztam 
hozzájuk...

Romano Rácz Sándor Cigány sor című műve alapján
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1.  Ki a történet mesélője? Mi mindent tudtál meg róla?
 Milyen közösségekhez tartozott a fiú? 
 Hogyan kapcsolódott össze a magyar és cigány közösség? 

2.  Milyennek találod azt az életmódot, amely szerint élt a főszereplő?
 Hallottál-e hasonló életmódról a családod múltjában? 
 Mit gondolsz, mi változott a magyar és a cigány közösség életmódjában, 

életkörülményeiben az eltelt évtizedekben?

3.  „Ma már tudom, hogy a hajtóerő, amely a tudás felé röpített, a bizonyítás,  
a kitörés vágya volt.”

 Mit gondolsz, mit jelent itt a kitörés, amit szeretett volna elérni a fiú?
 Miért a tanulás, a tudás jelentette számára a lehetőséget? 

4.  Képzeld el, hogy a fiú otthonos környezetéből a katonai középiskolába ke-
rül! Milyen változásokhoz kell alkalmazkodnia? Hogyan sikerül vajon beil-
leszkednie új közösségébe? 

5.  Vitassátok meg az idézet alapján, miért fontos közelebbről megismerni 
egymást!

 Úgy érzem, minden, ami életem során eddig történt velem, titkon erre a 
munkára készített fel. S hogy milyen gyakorlati hasznot remélek tőle? Talán 
akik eddig kedveltek, de nemigen ismertek minket, cigányokat, most meg-
szeretnek; akik utáltak, ezután egy kicsit kevésbé fognak utálni; és akik to-
vábbra is nagyon utálnak, pontosabban fogják tudni, hogy kiket utálnak.

Romano Rácz Sándor
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Játék

Ábécékapcsolat

Ebben a játékban az ábécé betűihez kell szavakat találnotok. Csak olyan szavak fe-
lelnek meg, amelyek egy elképzelt családdal kapcsolatban álló embert vagy embe-
reket neveznek meg. Például: „A” – autószerelő, „B” – barátok.
Alakítsatok kört, és jelöljétek ki, ki kezdje a feladatot! Neki „A” kezdőbetűvel kell 
megfelelő szót mondania. A tőle jobbra álló játékosé a „B” betű, és így tovább. Aki 
nem tud a rá eső betűvel szót mondani, az kifelé fordul a körben, viszont ha újra 
rákerül a sor, és helyes választ mond, visszafordulhat. Próbáljatok minél több szót 
találni!

Kreatív feladat

Kapcsolati hálónk

Készítsetek egy olyan kapcsolati hálót, melyben a család van a középpontban! Raj-
zoljatok hozzá minél több buborékot, amelyekbe azok a személyek kerülnek, akik-
kel a családdal kapcsolatot tarhat! A szorosabb és lazább kapcsolatot a távolsággal 
illusztrálhatjátok!

Dramatikus játék

Jelenetek a család kapcsolataiból

Alakítsatok csoportokat! Beszéljétek meg, majd játsszátok el az alábbi jeleneteket!

a) barátok érkeznek a családhoz,
b) családlátogatásra érkezik az osztályfőnök,
c) nagyszülők jönnek látogatóba,
d) unokatestvéreitek érkeznek.

A felsoroltakon kívül más családi kapcsolatot is választhattok!
Figyeljétek meg egymás jeleneteit! Beszéljétek meg, hogyan viselkedünk különbö-
ző helyzetekben!
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13. Akikre érdemes hallgatni

Olvasmány

Kosztolányi Dezső: Öreg pap (részlet)

Gyermekkoromban még angol–búr1 háborút játszottunk. Az egyik fél volt a „ma-
roknyi szabadságszerető” búr nép, a másik az angol, a „zsarnok”, aki lábbal tiporja 
a hősöket.

Egy vasárnap, minekelőtte templomba mentünk volna, az osztályban gyülekez-
tünk. Akkor is kitört az angol–búr háború. Általán mindenki búr akart lenni. […] 
Aztán az iskolai viadalokban a harc eshetősége olyan volt, hogy több hősiség kel-
lett angolnak lenni, mint búrnak. Az arány itt tudniillik teljesen megfordítódott. 
A „maroknyi szabadságszerető” nép basáskodott, püfölte-pofozta az angolokat, 
gyomrozta a zsarnokokat, akik szegények már az első pillanatban a földön hevertek.

Én is így feküdtem lenn a tanterem padlóján, fölöttem egy csomó vastag kamasz-
testtel, mely mozgó, izgatott rétegben helyezkedett fölém. Egyszerre nyílt az ajtó. 
Latintanárunk nyitott be, az osztályfőnökünk. Papok tanítottak bennünket, derék, 
tudós papok, akik mind testi, mind lelki jóvoltunkra atyai szeretettel ügyeltek.

Latintanárom különösen szigorú volt. […] Amikor ő feltűnt az ajtó keretében, 
az ellenségek, akik az imént még oly ádáz küzdelemben gabalyodtak össze, a meg-
egyezés minden reménye nélkül, hirtelen békét kötöttek. Ki-ki a helyére ugrott.  
Én tápászkodtam fel utoljára, mert legalul kerültem.

Nem szólt semmit. Gúnyosan a fejét csóválta, rosszallóan pillantott utánam, 
amint hajlongva padomba sompolyogtam. Csak a mise alatt vettem észre, hogy új 
tavaszi ruhám, melyet ezen a napon vettem föl először, elszakadt. Kabátom alján 
egy elég nagy hasadás tátongott. Tudtam, hogy mit jelent ez. Apám, ha meglátja 
otthon, elnadrágol. […] Mise után a kápolna alatt ott állt a latintanárom.

– Miért sírsz? – kérdezte keményen.
– Eltépték – hebegtem, és mutattam.
– No lásd – bólintott –, megérdemelted, haszontalan.
Nézte a kabátom, valamin tűnődött, így szólt:
– Gyere velem.
Mentem a hosszú, sötét folyosón utána. […]
– Vesd le a kabátod! – parancsolta.

❞

1.  A 19. század végén Dél-Afrikában zajló háború, amelyben a brit birodalom túlerőben volt a függet-
lenségért harcoló búrok (holland telepesek) ellen.
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Fogalmam se volt, mi következik ezután. Azt hittem, hogy elkobozza a kabáto-
mat, és mint bűnjelet átadja az igazgatónak, vagy valami borzalmas fegyelmi eljárás 
következik, beláthatatlan következményekkel. Némán levetettem a kabátom. Ő át-
vette némán. Az ablak mellé ült. Ott kihúzott egy fiókot, abban hosszan-hosszan 
keresgélt.

Föltette a pápaszemét. Tűt vett elő, cérnát, foldozófát. Nyálazta a cérnát. Ban-
dzsítva trafálgatta vele a tű fokát. Végre befűzött, varrni kezdett. Varrta a kabátom.

A magányos férfiak gyakorlottságával varrt, de sokáig tartott, amíg elkészült vele. 
Közben gondolkozhattam arról, hogy mi történik. Először is megdöbbentem, hogy 
közösséget vállal egy nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie kelle-
ne. Másrészt vasárnap tilos varrni. Ezt a napot pihenéssel, elmélkedéssel, Istennek 
tetsző cselekedettel kell megszentelni.

Aki varr, az bűnt követ el. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a po-
kolba, az örök kárhozatba.

Ma már tudom, hogy nem. Azóta ha szentekről, földi angyalokról hallok, min-
dig tűvel-cérnával képzelem el őket és foldozófával.

1.  Egy irodalmi műben mindig a „kitöltetetlenül hagyott” részek a legizgal-
masabbak. Egy ilyen mondatot idézünk: Nézte a kabátom, valamin tűnő-
dött, így szólt. Fogalmazd meg, milyen gondolatok járhattak az öreg pap 
fejében, amikor a gyermek kabátját nézegette! Milyen cselekvési lehetősé-
geket kellett mérlegelnie, és miért döntött úgy, hogy segíteni fog?

2.  Idézz fel magadban egy történetet, amelyben egy olyan felnőttől kaptál se-
gítséget, akitől nem is vártad! Ha nem történt veled ilyen, most az se baj, ha 
csak kitalálsz egy ilyet. 

 Három-négy fős csoportokban meséljétek el egymásnak a történeteket! 
Válasszátok ki a legtalálóbbat, és adjátok elő a csoport egészének némajá-
tékkal! A többiek találják ki, mi történt! 

 Kosztolányi Dezső sok verset írt a gyermekkorról. Olvassatok el belőlük 
minél többet! Többek között saját nagyapjáról is megemlékezett bennük. 
Milyennek ábrázolta őt? 
Keressetek a könyvtárban vagy az interneten kortárs költőktől gyerekekről, 
a gyerekek gondolatairól szóló verseket is! Ilyenek például a tankönyvben 
található svéd gyermekversek, vagy Ágai Ágnes, Békés Márta, Fecske Csaba, 
Finta Szilvia Hanna, Galla Ágnes, Lackfi János, Kiss Ottó és még sok szerző 
költeményei.

OH_ETI05TA_Etika_5_2023_02.20.indd   106 2023. 02. 22.   9:18:24



107

Játék

Bumm! Kire hallgathatok?

Bizonyára ismeritek a Bumm! nevezetű egyszerű játékot. A játékosok felváltva 
mondják ki sorban a számokat. Előre megegyeznek abban, hogy bizonyos tulajdon-
ságú számokat nem szabad kimondani (például minden harmadikat vagy azokat, 
amelyek 0-ra vagy 5-re végződnek). Helyettük az éppen sorra kerülő játékosnak azt 
kell mondania, hogy „Bumm!”.
Most úgy játsszátok a játékot, hogy „Bumm!” helyett egy olyan személyt kell mon-
danotok, akire érdemes hallgatni! A helyes válaszadók maradnak versenyben, aki 
passzol, vagy kimondja a tiltott számot, esetleg „Bumm!”-ot mond, az leül.
Módosítsatok a szabályokon! Néhány ötlet:
– Az 5-től indulva négyesével kell számolni (5, 9, 13…)
– Nem mondható ki az a szám, amely tartalmazza a 4 és a 7 valamelyikét.
– Számok helyett az ábécé betűit kell sorolni, vagy egy mindenki által ismert vers 

egymás után következő szavait.

Kreatív feladat

Szülői tanácsok

A leckében szó esik arról is, hogyan támogathatják a szülők a gyerekeket.
Szoktak-e tanácsot adni neked? Megtörtént-e már, hogy nehezen bár, de a szüleid 
javaslatát fogadtad meg? Meséld el társaidnak néhány tapasztalatodat!

Dramatikus játék

A jó tanácsadó 

Sokszor érezhetitek úgy, hogy szüleitek, nagyszüleitek, idősebb testvéreitek meg 
akarják mondani, hogyan viselkedjetek. Biztos hallottátok már az alábbi mondatokat: 

Alakítsatok csoportokat, és gondoljátok végig, ki és miért mondhatta ezeket a csa-
ládban! Játsszátok el a jeleneteket! Beszéljétek meg azok tanulságait!

akarják mondani, hogyan viselkedjetek. Biztos hallottátok már az alábbi mondatokat: 

Ha nem hiszed, majd a saját bőrödön megtapasztalod…

Alakítsatok csoportokat, és gondoljátok végig, ki és miért mondhatta ezeket a csa

Nem másnak, hanem magadnak tanulsz…

Alakítsatok csoportokat, és gondoljátok végig, ki és miért mondhatta ezeket a csaAlakítsatok csoportokat, és gondoljátok végig, ki és miért mondhatta ezeket a csa

Nem másnak, hanem magadnak tanulsz…Az életben szerzel tapasztalatokat…

akarják mondani, hogyan viselkedjetek. Biztos hallottátok már az alábbi mondatokat: akarják mondani, hogyan viselkedjetek. Biztos hallottátok már az alábbi mondatokat: 

Nem másnak, hanem magadnak tanulsz…

Bezzeg az én időmben…
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14. Kedvenc állataink

Olvasmány

Eric Knight: Lassie hazatér (részlet)

A világhírű regény egy skót juhászkutyáról szól, akit gazdái kénytelenek eladni 
egy gazdag hercegnek, hiába könyörög fiuk a megtartásáért.

EZ A KUTYA NEM ELADÓ!

Greenall Bridge-ben mindenki ismerte Sam Carraclough kutyáját, Lassie-t. Mi 
több: Lassie volt a legismertebb kutya a faluban, mégpedig három okból. 

Először is mindenki megegyezett abban, hogy ilyen szép skót juhászkutyát még 
nem láttak a faluban. 

Ez pedig nagy szó. Greenall Bridge ugyanis Yorkshire megyében fekszik, és nincs 
még egy hely kerek e világon, ahol olyan nagy urak volnának a kutyák, mint itt. 
Úgy látszik, hogy Észak-Angliának ezen a zord vidékén jobban tenyésznek, mint 
bárhol másutt. Szél és hideg eső fésüli a lápokat, és az növeszti sűrűre a kutyák bun-
dáját is. Ugyanúgy megizmosodnak, mint az itteni emberek. […]

De volt még egy oka annak, hogy Lassie-t ilyen jól ismerte a falu. Mégpedig az 
– ahogy az asszonyok szokták mondani –, hogy „az órát utána lehetett igazítani”. 

Ez régen kezdődött. Még akkor, amikor Lassie egyéves, gyors eszű, ugrabugra 
kutyakölyök volt, és Joe, Sam Carraclough kisfia rettentő izgalomban érkezett haza:

– Édesanyám, képzeld, mi történt! Kijövök az iskolából, és a kapu előtt ott várt 
rám Lassie… Csak azt nem értem, honnan tudta, hogy ott vagyok.

– Biztosan megszimatolta a nyomodat, Joe. Más magyarázat nincs.
Akárhogy is volt, Lassie másnap megint ott ült az iskola kapuja előtt, és harmad-

nap megint. Hetek, hónapok, évek múltak el, és ő mindig megvárta a kisfiút. Az asz-
szonyok kinéztek az ablakon, a Fő utca boltosai kiálltak az ajtajukba, meglátták a fe-
kete-fehér-arany színű Lassie-t, ahogy büszkén ellépkedett előttük, és azt mondták:

– Öt perc múlva négy. Itt megy Lassie.
A kutya mindig ott volt, akár esett az eső, akár sütött a nap, és várt egy kisfiúra, 

egyre a sok közül, aki keresztülfutott a kikövezett játszótéren, s akik közül a kutyát 
nem érdekelte más senki, csak az az egy. Mindig egyforma örömmel üdvözölték egy-
mást, aztán szépen hazasétáltak, a kutya meg a kisfiú. Így folyt ez kerek négy éven át.

❞
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[…] Tudta is az egész falu, hogy még a rudlingi hercegnek sem sikerült Lassie-t 
a gazdájától megvásárolni, még ennek a gazdag hercegnek sem, aki hatalmas birto-
ka közepén pompás kastélyában, egymérföldnyire lakott a falutól. Híres volt róla, 
hogy kutyaóljai szebbnél szebb kutyákkal vannak tele. Három éven át hiába próbál-
ta a herceg megvásárolni Lassie-t. Sam Carraclough állta a sarat.

– Ne is fárassza magát lordságod azzal, hogy ráígér a tavalyi árra – szokta monda-
ni. – Ez a kutya… no, hát ez a kutya nem eladó.

Tudta ezt az egész falu. Ez volt az a valami, amiért különösképpen szerették Las-
sie-t. Büszkék voltak rá, hogy ezt a kutyát még egy herceg pénze sem tudta tőlük 
elvenni.

Igen ám, csakhogy a kutyának az ember az ura, az embernek pedig a sorsa. És jö-
het olyan idő az ember életében, amikor úgy megveri a sors, hogy meg kell hajtania 
fejét, és le kell nyelnie büszkeségét, hogy a családjának betevő falatja legyen. 

SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM!

Joe Carraclough csak annyit látott, hogy nincs ott a kutya… 
Aznap is a többiekkel együtt jött ki az iskolából, és olyan sugárzó boldogsággal 

rohant keresztül az udvaron, mint minden gyerek az egész világon, ha vége a taní-
tásnak. Egész gépiesen – ahogy száz meg száz nap után már vérévé vált – odarohant 
a kapuhoz, ahol Lassie várni szokta őt. De aznap nem volt ott. […]

Joe úgy oldotta meg e kérdést, ahogy a világon minden kisfiú meg szokta oldani 
a nehéz kérdéseket: hazament, és megkérdezte az édesanyját. Úgy szaladt végig a 
Fő utcán, ahogy csak bírt. Megállás nélkül rohant el a boltok előtt, átvágott a falun, 
felzihált a hegyre kapaszkodó ösvényen, berontott a kerti ajtón, végigszáguldott a 
kerti úton, aztán belökte a ház ajtaját, és nagyot kiáltott:

– Anya! Anya! Valami történhetett Lassie-vel! Máma nem jött el értem…
Még ki sem mondta, s már érezte, hogy valami nincs rendjén. Senki sem pattant 

föl. Senki sem kérdezte, mi történt. Senki sem ijedt meg attól, hogy valami ször-
nyűség történhetett azzal a gyönyörű kutyával…

Joe-nak feltűnt ez a csönd. Hátával az ajtónak támaszkodott és várt. Édesanyja 
mereven nézte az asztalt, melyet épp uzsonnára terített. Egy percig meg sem moz-
dult, aztán rápillantott férjére.

Joe apja egy zsámolyon ült a tűzhely előtt. Ránézett a fiára. Aztán lassan, némán 
elfordult, és belebámult a tűzbe. […]

– Jobb, ha mindjárt megtudod, Joe – mondta. – Lassie nem megy érted többé az 
iskolába, és nincs semmi haszna, ha sírsz utána.

– De miért? Mi történt vele?
Carraclough-né a tűzhelyhez lépett, föltette a teát, és így válaszolt, háttal a fiúnak:
– Mert eladtuk. Ez történt.
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– Eladtuk! – ismételte magas hangon Joe. – De miért adtátok el? Miért kellett 
Lassie-t eladni?

Az édesanyja mérges tekintetet vetett rá.
– Eladtuk, és nincs itt, és kész. Te pedig ne kérdezz többet, úgysem lehet változ-

tatni a dolgon. Nincs itt, ez történt, és minden szóért kár. […]
– Ugye, később majd visszavásárolhatjuk, édesanyám?
– Nem, fiam. Lassie nagyon drága kutya, és túl sok pénzünkbe kerülne. De várj 

türelemmel, majd egyszer szerzünk egy másik kutyát. Majd eljönnek a jobb idők, 
és akkor lesz a házban egy új kölyökkutya… Örülnél neki?

Joe Carraclough lehajtotta és megcsóválta fejét. A válaszát alig lehetett megérte-
ni:

– Nem, édesanyám. Én soha, de soha nem akarok másik kutyát. Csak Lassie-t!

Thurzó Gábor fordítása

1.  Milyennek ismerted meg Lassie-t a részletből?
 Miért volt rá büszke az egész falu?
 Miért kellett a szülőknek eladniuk a kutyát?
 Hogyan érezte magát Joe, amikor megtudta a hírt?
 Hogyan érezhették magukat a szülők?
 Mit gondolsz, hogyan folytatódik a történet?

2.  Hogyan írnád le azt, hogy milyen volt Joe és a kutya kapcsolata?
 Miért mondja Joe, hogy soha nem akar másik kutyát?
 Megtörtént-e veled, hogy elveszítettél egy állatot? Hogyan történt?

3.  Lassie történetének folytatásából kiderül, hogy nemcsak Joe ragaszkodik 
Lassie-hez, de a kutya is mindenáron haza szeretne térni. Vajon miért?

 Hogyan mutathatja ki egy állat a ragaszkodását a gazdájához?
 Keress hűséges kutyákról szóló történeteket!

Érdemes végigolvasni az idézett könyvet, hogy megtudd, mi minden történik 
Lassie-vel!
Kutya és ember barátságáról, az állatok hűségéről szól Lasse Hallström  
Hacsi – a leghűségesebb barát című filmje is. 
Gerald Durrell tudós gyermekkorában rengeteg állatról gondoskodott.  
Szórakoztató könyvekben idézi fel ezeket az élményeket.
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Játék

Mit jelent?

Alkossatok csoportokat! Játsszátok el a szólásokat, közmondásokat! Beszéljétek 
meg, milyen emberi tulajdonságokra utalnak!

Belejött, mint kiskutya az ugatásba.
Sok lúd disznót győz.
Él, mint hal a vízben.

Kreatív feladat

Gondoskodom rólad

Írjatok közösen egy történetet!

Egy kisállat egy gyerekhez kerül. (Hogy hívják a gyereket? Jellemezzétek röviden! 
Milyen állatról van szó? Adjatok neki nevet! Hogyan került a gyerekhez?)
A gyermek megbeszéli a szüleivel, ki hogyan fog részt venni a kedvenc gondozásában.
A gyerek eleinte szívesen gondoskodik a kisállatról. (Mit csinál? Mivel eteti? Hogyan 
játszik vele?)
Egy idő után azonban elunja a dolgot. (Miért?)
Azután pedig…

Folytassátok a történetet! Írjatok hozzá két befejezést: egyet boldog, egyet szomorú 
véggel! Készítsetek illusztrációt is a történethez!

Dramatikus játék

Miért választanám ezt az állatot?

Mindenki válasszon ki magának gondolatban egy házi kedvencet! Gondoljátok át, 
miért választanátok, és milyen tulajdonságukkal tudnátok bemutatni társaitoknak!
Mutassátok be egymásnak mozdulatokkal, esetleg hangadással a kisállatot! A többiek 
próbálják meg kitalálni, mire gondoltatok! Beszéljétek meg, melyik állatot miért válasz-
tanátok családotokba, melyik az, amelyiket nem tudnátok elképzelni otthonotokban!

Talpra esik, mint a  macska.
Egy   fecske nem csinál nyarat.
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15. Közösségeink

Olvasmány

Karácsony Sándor: A Siccki-banda (részlet)

Karácsony Sándor A Siccki-banda című regényének főszereplői, Laci és Dani 
igazi barátok. Sajnos Daninak nem megy a tanulás, ezért az osztályfőnöke el-
tanácsolja a nyolcosztályos gimnáziumból. Úgy gondolják, hogy ezzel véget ér 
barátságuk, kapcsolatuk, de a Sánta Ember (Karácsony Sándor) ezt máskép-
pen látja…

Jó meleg volt a tanári szobában. A Sánta Ember a „Szülefogadó”-sarok díványára 
ültette a két fiút, maga az egyik karosszékbe süppedt. Meghitt hangulat fogta őket 
körül egyszeriben. Laci elüldögélt volna így holnap reggelig, vagy akár míg meg 
nem kell egyszer halni, mindig.

– Miért nem voltál hittanórán, Dani? – törte meg a csendet a Sánta Ember. – Azért 
talán, hogy magántanulóságot ajánlottam? Az csak akkortól fogva gilt, amelyik  
délelőtt végleges formában bejelented.

– Nem bírtam – susogta Dani. – Nem bírnék többet padba ülni, kimenni a kated-
ra elé… – folytatta összerázkódva az irtózattól.

– Mindjárt gondoltam, azért mondtam, hogy légy magántanuló. Szóval szót fo-
gadsz, ugyebár?

– Inas leszek, tanár úr, kérem szépen.
– Miért? Nincs elég pénzetek? Majd eljársz hozzám, Isten nevében minden dél-

után. Az nekem hamarabb eszembe jutott, hogy szegények vagytok, mint a jó tanács.
– Én is taníthatom Danit – szólt közbe Laci, aki boldog volt, hogy végre eszébe 

jutott a baráti segítségnek ez a módja. A nagy örömben elsikkadt számára, hogy ezt 
az ötletet is a Sánta Embertől plagizálta.

Dani azonban fejét rázta mind a két ajánlatra konokul.
– Inas leszek – hajtogatta konokul.
A Sánta Ember nem erőltette túlságosan sokáig.
– Hát akkor inas leszel, Dani. Legalább valószínűbb, hogy a helyedre találsz. Di-

ákok közül, sajnos, nagyon kevesen ülnek a nekik való helyen.
Lacin volt a sor megszólalni. Mintha elfújták volna a délutáni habozását, szilárd 

elhatározottsággal jelentette ki:

❞
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– Ha Dani inasnak áll, én is annak állok.
– Egyelőre tudomásul szolgál – biggyesztette le az ajkát a Sánta Ember. – Indokok?
– Nem érdemes iskolába járni, ha Dani nincs ott. Ő az egyetlenegy édes egy komám.
– Azért még nem érdemes Danit agyontömni tudománnyal, ha egyébként egy 

íze sem kívánja – vetette ellen a Sánta Ember. – Ezt csak önző ember kívánhatja, 
nem barát.

– Hát elszakadjak tőle örökre?
– Szakadj el tőle, míg ő az üzletben van, te meg az iskolában ülsz, máskor még 

mindig eleget láthatod.
– De hisz akkor sohasem lehetünk együtt többet. Mire Vitéz úr zár, a reálisták-

nak régen nem szabad az utcán mutatkozni sem – panaszkodott Laci, bosszankodva, 
hogy az osztályfőnöke ennyire nem ismerős a praktikus élettel.

– Hát otthon? – firtatta tovább a tapasztalatlan fiatalember.
– Ugyan, tanár úr – fakadt ki Laci végsőkig elkeseredetten. – Abban az én kis 

lyukamban. És a Me… a néni sem engedné meg, legfeljebb néha-néha.
– Úgy? – tűnődött maga elé a Sánta Ember – Hát akkor nekem erre több szavam 

már nincsen is. Hangsúlyozom azonban, hogy van segítség, de tinektek kell kita-
lálnotok, lévén az igazi barátság igen találékony. Egyelőre tehát te is inasnak akarsz 
állni, jó. Ha félre nem értettelek, barátságból, puszta barátságból, ugyebár? Mert 
nem húz a könyvkereskedői pályára, remélem, semmi egyéb különös vonzalom?

Dani nem állhatta meg, hogy közbe ne kottyanjon:
– Hát azt meg már honnan tetszik tudni, hogy milyen inas akarok lenni?
– Istenem – nevette el magát az új Sherlock Holmes –, hát már elfelejtettétek, 

hogy Vitéz zár Laci szerint irgalmatlanul későn, mikorra minden reálistának oda-
haza a helye? Hát grájzleros talán a Vitéz, mi? Ne felejts el ellenben válaszolni a 
kérdésemre, Laci fiam.

– Igen, hát igaza van a tanár úrnak. Dani miatt állok inasnak. Semmi másért és 
senki másért, csak Dani miatt.

– Hogy megmutasd neki.
– Hogy megmutassam neki. Meg hogy együtt maradhassunk, azért is.
– Azzal az együtt maradással már végeztünk az elébb, amennyiben emlékezetem 

nem csal. Naivitás is olyat gondolni, hogy a kereskedők egy életen keresztül res-
pektálják az inasaik meg a segédeik érzelmeit, és egyszerre fogadják fel őket vagy 
egyszerre mondanak fel nekik. Maradjunk csak amellett, hogy Dani az egyetlen 
barátod, és hogy meg akarod neki mutatni, jó?

– Ahogy tanár úrnak tetszik akarni.
– Nézd, László – komolyodott el a Sánta Ember –, én nem akarok most neked 

hosszú tanításokat tartani. Majd rájössz a dolgokra magadtól, vagy rákényszerít az 
oldalnyilallás, ha másképp nem megy. Csak annyit segítek, amennyi a mostani kiga-
balyodásotokhoz elég, mert azt nem bírjátok egyedül, látom már. Nohát édes fiam, 
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László, vedd tudomásul, hogy az igazi barátság nem terheli és nem alázza meg azo-
kat, akik iránt érezzük. Numero cváj, arról is csak magad tehetsz, ha Danin kívül 
nincsen több jóbarátod.

– Ő vitt haza, mikor leestem – vágott közbe durcásan Laci. 
– Ha nincs az embernek, aki hazavigye – mondta a Sánta Ember könyörtelenül –, 

bizonyosan akad elég, akit hazavigyen. Azt elhiszem, hogy Dani jóbarátod neked, 
az ellenkezőjét most fogod csak bebizonyíthatni először a mostani nehéz órájában.

– Ha kimaradok.
– Ha segítesz neki.
Nagy csend támadt. Laci jobban meg volt zavarodva, mint valaha, de úgy érezte, 

ez a zavar szükséges ezúttal, és éppen azért nem kínozza az ember lelkét. Ugyan-
olyan hálát érzett a Sánta Ember iránt, hogy nem magyaráz, mint az imént az apja 
iránt érzett, hogy nem faggatta.

Hátradőlt a díványon és gondolkozott. Ez is szakasztott olyan jólesett neki, akár-
csak a kora délutáni szívből jövő viharos, édes sírás.

Kopogtatás tört be a jó, meleg csöndjükbe hirtelen.
– Mindjárt jövök – intett a Sánta Ember Daninak diszkréten, és eltűnt az igazga-

tói irodába vezető párnázott ajtón.

1. Mi a véleményetek: csak az osztályban, az iskolában lehet barátkozni? Vitas-
sátok meg közösen!

2. Mit tanácsol a Sánta Ember? Hol találkozhatnak a fiúk a jövőben?

3. Soroljatok fel közösségeket, közösségi alkalmakat, ahol barátkozhattok!

Játék

„Elmegyek, ha nem kérdeztek!”

Az egyik tanuló vagy a tanárotok álljon ki a csoport elé! A feladat egyszerű: a szemé-
lyével, életével kapcsolatos kérdéseket kell intézni hozzá. A játékosok kérdéseinek 
nagyon gyorsan kell követniük egymást, mert amikor csend van, ő az eredeti he-
lyéről elindulva lassan halad az ajtó felé, és ha nem vigyáznak, elmegy. Ha kérdést 
kap, azonnal megáll, s amíg válaszol, egy helyben kell állnia. Vigyázat: egyetlen kér-
dés sem ismétlődhet! (Ha a kérdésre kényelmetlen neki válaszolnia, természetesen 
passzolhat, de ekkor is állnia kell.)
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Kreatív feladat

Szótaláló

Keresd meg azokat a szavakat a betűhálóban, melyek egy-egy közösséget jelente-
nek! Írd le a füzetedbe!

Dramatikus játék

Itt élünk

Alkossatok csoportokat, és válasszatok ki egy-egy feladatot az alábbiak közül!

a) Hogyan jellemeznétek iskolátokat egy másik településről jövő diákcsoportnak?
b) Hogyan jellemeznétek osztályotokat/csoportotokat egy másik településről jövő 

diákcsoportnak?
c) Mit mutatnátok meg lakóhelyeteken egy másik településről jövő diákcsoport-

nak?

Gyűjtsetek össze öt-nyolc ötletet! Indokoljátok, miért azokat választottátok!
Mutassátok be lakóhelyeteket, mintha idegenvezetők lennétek!

T D O S Z T Á L Y

H C C S P O J Z G

V T Á R S A S Á G

C I N W C Y Á L E

P W C S O P O R T

G B G X N X H I D

C Á É A Ö É C G H

K K Ö Z Ö S S É G

R N X C S A P A T
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16. A barátság

Olvasmány

Lengyel Balázs: A szebeni fiúk (részlet)

Az 1848-ban játszódó történet két fiú, a nemesi származású Pali és a polgár-
családból való Bódi barátságáról szól. Az idézett jelenetben Pali arról panasz-
kodik Bódinak, hogy harmadik társuk, Miska nem kedveli őt, és hogy úgy érzi, 
Bódi talán szintén nem vele, hanem Miskával van szívesebben. 

Szótlanul mentek egymás mellett s sötét utcákon. […]
Hogy lesz, mint lesz, mit tegyenek? – egyre ezen járt útközben a két fiú esze. 

Úgy húzták maguk után a gondot, mint egy megrakott szekeret.
Palit egyszerre elöntötte a keserűség.
– Mi bajotok velem? Azt is én találtam ki, hogy a padlásról kússzunk át.
Bódi meglepetten pillantott rá.
– Ki bánt téged?
– Hát ti. Miska!… Leginkább ő!
– Én tudom, hogy te találtad ki – mondta Bódi, s latolgatva hallgatott egy pilla-

natig. – De mit szóljon ő? Mégis ő bújt ki az ablakon a tetőre!
Pali elgondolkozott.
– Ez igaz!
– No látod.
– De valamiképp ő nem szeret engem. Ne is tagadd! Mintha mindig gyanakodna. 

Nem is tudom… – Elhallgatott. – Aztán te is csak hozzá húzol, nem hozzám.
Bódi elszomorodott, hogy magyarázkodnia kellett. Azt sem tudta, mit mondjon. 

Igaz, mit lehet itt mondani? Palinak mindig minden könnyű volt, könnyebb, mint 
neki. Hiába, erről nem tud beszélni. Neki meg Miskának valahogyan más az élete. 
Ezt Pali nem is értheti. Ha ő most hazamenne létráért, ha tőlük vinnék el, holnap 
már kellene. Szegény öreg édesapja hogy odalenne miatta. Jaj de keserves is újat 
csinálni! Pedig kell. Hogy vegye le máskülönben a polc tetejéről a féltett oltár eleji 
gyertyáit? Délig keseregne szegény, még este se enne bánatában. Aztán meg már 
fabrikálná is az újat. S szidná a tolvaj atyjaurát, istenét. Bódi szinte maga előtt látta 
az öreget, amint sóhajtozva belefog.

Mit számít a létra Paliéknál? Elhozzák, visszaviszik, kutya se tartja számon. És így  
van ez másban is. Majdnem mindenben. Ami Palinak semmi, az neki az egész világ. 

❞
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Bizony az. Hát még Miskának! Pali rá se gondol: vadonatúj csizmában jár. Miska 
boldog, hogy megörökölt egy rozzant botost az ősszel, s hogy hordhatja a hideg-
ben. Ezek bizony hamar összerúgnák a patkót, igencsak összerúgnák, ha ő nem áll-
na résen. Az egyik büszke arra, hogy neki van, adhat, és ad is. A másik meg mutatja 
a fogát, mert neki nincs. Milyen nehéz is igazságot tenni. Felsóhajtott.

– Nézd – igyekezett Palit vigasztalni –, én Miskának is barátja vagyok, ezt tud-
nod kell.

– És nekem?
– Neked is. Persze… Barátod vagyok, de… ne hidd, nem azért – szembefordult 

vele –, mert te adod a létrát!
Palit váratlanul érte a szó. Egészen belesápadt.
– Hanem miért?
– Mert… nem is tudom…
Bódi elgondolkozott, mit mondjon. Ilyesmi jutott az eszébe: mert ha első akarsz 

lenni, azért nem akarsz rosszat. De aztán mégsem így mondta.
– Nézd csak – kezdte –, mert Erdőaljáról visszafelé odajöttél hozzám… Azért. 

Meg mert nem futottál el, amikor az őr elfogott, és meg akart ütni… mert nem 
ültél le uzsonnázni a szüleid vendégeivel, amikor én is ott voltam. Emlékszel?… 
– Egészen belemelegedett, úgy sorolta. – Aztán meg azért is, mert megmutattad 
a naplódat, és felolvastál nekem abból az új könyvből, Petőfi Sándor verseiből.  
És hagytad, hogy másoljak belőle. Te nem tudod, nem mondtam, édesapám hogy 
örült neki. Nekem van egy szász unokabátyám, a Rudi, még az is elolvasta.

Pali meglepődött. Ezért, csakugyan ezért? A szíve mélyéig meghatotta, hogy 
Bódi így számon tartja.

– Miska ezt nem tudja – folytatta Bódi. – Csak hallja, hogy te okoskodsz, taná-
csokat adsz, sebesen jár az eszed. De nem ismer úgy, ahogy én.

1.  Milyen a három fiú kapcsolata?
 Mi bántja Palit?
 Hogyan próbálja tisztázni a helyzetet Pali a barátjával?
 Mivel nyugtatja meg őt Bódi, hogyan válaszol neki?

2.  Van-e arról tapasztalatod, milyen az, ha többen vagytok „legjobb bará-
tok”? Mesélj róla, miért jó ez!

 Megtörtént-e, hogy rossz érzéseid támadtak egy ilyen kapcsolatban? Miért?

3.  Keresd meg azokat a sorokat, ahol Bódi őszintén elmondja, miért érzi ba-
rátjának Palit!

 Fogalmazd meg te is egy választott barátod számára, mi köt hozzá!
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Játék

Közös rajz

Kettesével vegyetek magatok elé egy papírt, fogjatok meg egy tollat, és közösen raj-
zoljatok egy házat, egy kutyát, egy fát, egy embert! A gyakorlat közben beszélgetni 
nem szabad. Rajzolás közben figyeljétek meg magatokat és egymást: ki mennyire 
engedékeny, támogatjátok vagy inkább akadályozzátok egymást!
Amikor befejeztétek, beszéljétek meg, mit tapasztaltatok!
Folytassátok a rajzolást egy másik társatokkal, és figyeljétek meg a különbségeket!

Kreatív feladat

Mi a barátság?

Tartsatok vitát arról, mit gondoltok a barátságról!
Próbáljátok a vitát az alábbi sorrendben vezetni!

ELŐKÉSZÜLETEK
Mindenki olvassa el az állításokat, és döntse el, egyetért-e velük vagy sem! (Ezek 
még csak az első gondolatok.) Kézfelemeléssel jelezzétek mindegyikről, hányan ér-
tettetek egyet!

Szavazzátok meg, melyik három állításról beszélnétek legszívesebben! (Olyat vá-
lasszatok, amelyikről hasonló számban döntöttetek mellette vagy ellene!)

Ezután, még egyedül, gyűjtsetek érveket, ki-ki az állítás mellett vagy ellen, az alap-
ján, hogy egyetértett-e vele!

a) Akkor lesz két ember jó barát, ha hasonlóan gondolkodnak a világ dolgairól.
b) Ha nagyon különböző érdeklődésűek, nem lehetnek jó barátok.
c) A barátok mindig őszinték egymáshoz.
d) A barátoknak mindig igazat kell adniuk egymásnak.
e) Egy kitűnő tanuló és egy gyenge tanuló nem lesznek barátok.
f) A barátoknak meg kell bocsátaniuk egymásnak, ha valami történik közöttük.
g)  Két barátot szétválaszthat, ha az egyikük rosszabb körülmények között él, mint  

a másik.
h) A barátságban nem fordul elő irigység, féltékenység.
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VITA

Válasszátok ki az egyik állítást, és egy csoportban gyűljenek össze azok, akik támo-
gatják, és egy másikba, akik nem! Egyeztessétek érveiteket!
A két csoport felváltva mondjon érvet az állítást támogatva, illetve ellene (3-5 alka-
lommal)! Ha lehet, a csoportból mindig más szólaljon meg!

ÉRTÉKELÉS
Ezután jelentkezzenek azok, akik úgy gondolják, a vita hatására megváltozott a 
véleményük, és menjenek át a másik csoportba! Mondják el, mi változott meg, és 
miért!
Értékeljétek a vita menetét! Milyen tapasztalat volt részt venni benne? Hogyan lehe-
tett volna jobban levezetni?

Dramatikus játékok

A barátság jellemzői

Mindenki válasszon a 16. tankönyvi lecke barátságra jellemző kifejezéseiből egyet! 
Mutassátok be a többieknek! Próbáljátok meg kitalálni, hogy társatok a barátság 
melyik jellemzőjét mutatta be!

A mi történetünk

A következő feladatot egy barátoddal együtt oldd meg! 

Idézzétek fel, mikor és hogyan kezdtetek barátkozni egymással! 
Keressetek négy olyan eseményt, ami mindkettőtök szerint fontos volt a barátságo-
tok kialakulásában!
Foglaljátok össze ezeket az eseményeket egy-egy szóban! Ezek a szavak lehetnek 
konkrétak (futóverseny) vagy jelképesek is (siker). Írjátok le a szavakat a táblára!
Álljatok egymás mellé, és ábrázoljátok „páros szoborként” az adott eseményt! Pró-
báljátok meg arckifejezésetekkel is megmutatni, mit éreztetek akkor! 
A nézők közül valaki foglalja össze, neki mit jelentettek a címek és a szobrok!
Végül meséljétek el a többieknek is a barátságotok történetét!
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17. Haver vagy jó barát?

Olvasmány

Lev Tolsztoj: A két jó barát
Két jó barát kiment az erdőre, s ott rájuk támadt a medve. Az egyik futásnak eredt, 
felmászott egy fára s elbújt, a másik meg ott maradt az úton. Mit tehetett volna? – 
levetette magát a földre, s azt színlelte, hogy halott.

A medve odament hozzá, szagolni kezdte, s ő még a lélegzetét is visszatartotta.  
A medve megszagolta az arcát, azt hitte, hogy halott, és odábbment.

Amikor a medve elment, a másik leszállt a fáról, s elnevette magát.
– Ugyan mondd – kérdezte –, mit súgott a füledbe a medve?
– Azt mondta nekem, hogy hitvány ember az, aki veszélyben cserben hagyja a társát.

Áprily Lajos fordítása

Karácsony Sándor: A Siccki-banda (részlet)  
– Az „igazi koma”

Végre-valahára ocsúdni kezdett az ájult fiú a nagy fa alatt. Eleinte csak rémlett neki, 
mintha volna valaki mellette és szólongatná. Később már látottformán is valakit, 
olyan gyerekvalakit, mint jómaga. Fölébe-fölébe hajolt ez a valaki és mozgott is a 
szája, de hogy mit mond, semmiképpen sem bírta megérteni… Fel tud kelni, vagy 
szekérért szaladjak?

Szekérért? Kihez? Hogyan? Laci fejében ijedten cikáztak ide s tova a gondolatok.
Jaj, csak azt ne! … Holnap délelőttig az igazgató úr is értesülne a történtekről, 

aztán az iskolában jönnének neki nagy hercehurcáva. … Az a valaki – közben meg-
ismerte – hogy Dani az a valaki – majd belészakadt, mégis háromszor vissza kellett 
hogy engedje a földre…

Most már egész határozottan tudta, hogy nem marad itt, meg hogy nem engedi 
Danit szekérért szaladni semmi szín alatt…

– Fordíts meg, Danikám, talán akkor jobban a kezedre esem. …Egyetlenegy édes 
komám.

Az egyetlenegy édes koma ugyanekkor azt hitte, rögtön összeroskad, s úgy terül-
nek el mind a ketten egymás mellett a gyepen, mint két kifáradt kutya. Laci is szem-
látomást vidult. Erősen húzta ugyan a bal lábát, de már feleannyira sem nehezedett 
úgy a kísérőjére rá, mint eleinte. A megszólításából is melegség áradt Dani felé, és erő:

– Egyetlenegy édes egy komám…

❞
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Nem mondta ezt még Laci sohase neki. Neki se, másnak se. Úgy érezte Dániel, 
hogy ez a boldogság nem is tarthat sokáig.

Ha nem lett volna olyan sötét, láthatta volna Laci, hogy a másik fiúnak bíborvö-
rös az arca a belső izgalomtól. Hogyisne! Öreg gyerek volt ebben az osztályban, úgy 
bukott le közéjük szeptemberben ismétlőnek. És most Laci, a színjeles azt mondja 
neki, édes egy komám.

Nagyot sóhajtott, és szégyenlősen törte meg a csöndet.
– Ne mondja azt nékem maga, hogy a komája vagyok, mert a lába kapcájának 

sem volnék való. Éppen olyan piszok fráter vagyok, mint a többi. Mikor esett lefelé, 
elszaladtam én is. 

Laci gyöngéden megcirógatta Dániel kabátjának a szövetjét a szabadon maradt 
kezével, úgy felelt:

– Te meg azt ne mondd nekem, hogy maga, mert nem az a fő, hogy elszaladtál, 
hanem az, hogy visszajöttél.

– Hát jól van, nékem is egyetlenegy édes egy komám, László, ha egy ilyen utolsó, 
kettőbőlrótt, négybőlintett senki lehet a te igaz barátod, hát áldjon meg az Isten 
érte, köszönöm szépen. Bizony nem gondoltam, mikor visszanéztem és ott feküd-
tél, hogy valaha még akárhogy is megszólítjuk egymást ebben az életben.

Laciban ébredezni kezdett a kíváncsi gyerek.
– Sokáig nem voltam eszemnél az esés után?
– Én meg nem mondom, hogy meddig, mert nem gondoltam az időre. Egy dara-

big hozzád sem mertem nyúlni, nehogy két bajt csináljak egyből. Sokáig azt hittem, 
ott halsz meg a pockok közt, és most sem tudom, hogy eshettél ilyen szerencsésen.

– Félrebeszéltem?
– Nem mondtad te, édes egy komám, azt se, hogy papucs. Hiszen éppen az volt 

a rettenetes, hogy még a lélekzeted is elállott… Mikor már hozzád mertem nyúlni, 
megfogtam a kezedet, hogy kitapogassam, milyen a pulzusod, de nem találtam, 
megvallva az igazat…

Laci elmosolyodott, tudta, hogy ez különösképpen rosszuleshetik Dánielnek.
– Látod, ennyit ér a cserkésztudomány, mikor szükség volna rá.
Dani ilyen sértést még egyetlen édes egy komájától se dughatott zsebre csak úgy, 

minden helyreigazító kijelentés nélkül.
– Nem a cserkésztudomány tehet róla, László, hanem én magam. Se holt, se ele-

ven nem voltam az ijedtségtől. Már pedig a cserkésztörvény éppen az ellenkező-
jét parancsolja, hiszen a cserkész vidám és meggondolt. Vizet, azt nem mondom, 
hoztam, de hiába locsoltam rád, feküdtél rendületlenül csukott szemmel, nyitott 
szájjal, hogy a szíve elfacsarodott belé az embernek, valahányszor az arcodra nézett. 
– Nagyon keserves látvány lehetett ez csakugyan, hiszen „az embernek” még most 
is megcsuklott basszusba hajló komoly alt hangja, puszta visszaemlékezésre. Laci 
megérezte ezt, közelebb bújt Danihoz, és siettetni kezdte a befejezést:
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– No, semmi az most már. Ha nem csalódom, a végén mégis csak magamhoz 
tértem, ugyebár?

S amennyire ereje engedte, szaporábban emelgette a lábát.

1. Mi az alapvető különbség a két történet között?

2. Magyarázd el saját szavaiddal, mit jelent az „egyetlenegy édes komám” ki-
jelentés?

3. Miért hivatkoznak a fiúk a „cserkésztudományra”?

4. Alkossatok párokat; játsszátok el a történetet!

Játék

A barát többféleképpen

A barát szót sokféleképpen használjátok. Keressetek a barát kifejezésére más sza-
vakat!
Dolgozzatok csoportokban! Minden csoport írja fel az általa írt szavak betűit azonos 
színű, 3 × 3 cm-es méretű lapokra. Minden csoport legalább három szót írjon! Cse-
réljétek el a csoportok között az összekevert betűket! Rakjátok ki a másik csoport-
tól kapott betűkből a szavakat, majd beszéljétek meg, hogy napjainkban melyik 
kifejezéseket használjuk leginkább!

Kreatív feladat

Tanácsadás

Szoktak-e tanácsot kérni tőled? Megtörtént-e már, hogy egy társad javaslatát fogad-
tad meg? Meséld el társaidnak néhány tapasztalatodat!
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Alkossatok páros számú (2, 4 vagy 6) csoportot! 
Mindegyik csoport írjon le öt problémát, amiben tanácsra lenne szüksége!

Problémák Tanácsok

1.  Egyikünk az előző szünetben látta, hogy 
egy hetedikes fiú az emeleti vécében 
leszerelte a kilincset, majd betette a 
vécétartályba. Mit tegyünk? Ha megtud-
ja, hogy elárultuk, nagyon zabos lesz…

2. 

3. 

4. 

5. 

Ezután két-két csoport cserélje ki a lapokat, majd beszéljétek meg, mit javasolná-
tok megoldásként az egyes kérdésekre!
Beszéljétek meg azt is, hogyan lehetne a legjobban megfogalmazni a tanácsokat!
Ha van kedvetek, el is játszhattok egy-egy tanácsadó beszélgetést.

Dramatikus játék

Figyelj rám!

Amikor beszélgetünk valakivel, folyamatosan kapcsolatban kell lennünk. Akkor ért-
jük meg egymást pontosan, ha igazán figyelünk egymásra. A visszajelzés az a moz-
zanat, amit egymásnak adunk azért, hogy folyamatosan jelezzük, hogy hol tartunk, 
mit gondolunk, mit érzünk a beszélgetésben, és oda-vissza kölcsönösen megerősít-
jük, hogy jó úton járunk. 
Ha nem adunk visszajelzést, nem mondjuk el, mit gondolunk, elbizonytalaníthat-
juk a társunkat, megakadhat a kölcsönös megértés.
A visszajelzés egyben az odafigyelés jele is, a tiszteleté, azt sugalljuk, hogy fontos 
nekünk a másik, és az is, amit mond. Ezért a kapcsolatainkat is erősítjük vele.

A negatív visszajelzéseket naponta sokszor átélhetjük megfigyelőként, elszenve-
dőként egyaránt, és talán nem is tudjuk, milyen gyakran alkalmazzuk magunk is.  
A hatásukat észrevesszük – bár nem biztos, hogy ezekre vezetjük vissza –, elbi-
zonytalanodunk, nincs kedvünk tovább mondani, butának, alacsonyabb rendűnek 
érezzük magunkat, vagy dühösek leszünk.
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Olvasd el a táblázat jobb oldali (negatív) oszlopát, és idézz fel olyan helyzeteket, 
amelyekben hallod ezeket a visszajelzéseket! Hogyan érzed magad ilyenkor? 
Mennyire jellemző rád az, hogy így beszélsz másokkal? Mi a következménye ennek?

Pozitív (előrevivő) jelzés Negatív (hátráltató) jelzés

társad felé fordulsz, szemébe nézel elfordulsz tőle, máshová nézel

bólogatsz, arcod kifejezi az érzéseket merev, elutasító arccal ülsz

jelzed, hogy megértetted: 
Értem…, 
Biztos jól érezted magad…, 
Biztosan nagyon várod már…, 
Azt mondod, hogy inkább el sem mész?

másról kezdesz beszélni 

dicséred, kifejezed az egyetértésedet (ha 
egyetértesz): 
Szerintem ezt jól csináltad…, 
Bátor vagy, hogy ezt megtetted…, 
Látom, hogy ez nagyon felbosszantott…

lekicsinyled: 
Nagy dolog…, 
Én azonnal megoldottam volna…, 
Ki nem tudja…, 
Hát ez elég nagy ostobaság volt…

együttérzel vele: 
Nehéz lehetett…, 
Szegény cica…, 
Most biztosan bánod már…, 
Szeretnél valahogy kibékülni…

nem mutatsz együttérzést vagy kiok tatod: 
Ezen miért kellett felhúzni magadat?, 
Csak egy buta macska…, 
Nem kellett volna…, 
Magadnak köszönheted…

kifejezed az érdeklődésedet: 
És mi lett vele…?, 
Kibékültetek…?, 
Szeretnél még visszamenni…?, 
Ki tud neked segíteni ebben?

közbevágsz, elkezdesz csak magadról 
beszélni

Próbáljátok ki a pozitív visszajelzéseket egy beszélgetésben!

Válasszatok ki néhány elemet a következő táblázat bal oldali (pozitív) oszlopából, 
és beszélgessetek párokban úgy, hogy felváltva meséltek egy számotokra érdekes 
témáról! Amikor te hallgatod a társad, igyekezz alkalmazni ezeket a jelzéseket, és 
fordítva is! Utána mondjátok el, milyen érzés volt így beszélgetni, milyen jelzéseket 
vettetek észre a társatokon! Ha hárman vagytok, egyikőtök lehet a külső szemlélő.
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18. Baráti társaságaink

Olvasmány

Alan Alexander Milne: Micimackó (részlet)

– Nagyon helyes – szólt Füles. – Te csak énekelj! Tralala. Örülj az életnek!
– Örülök is.
– Van, aki tud.
– Mi baj?
– Mi lenne?
– Olyan bánatos vagy.
– Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapom van. Az év legboldogabb 

napja.
– Születésnapod van? – mondta Mackó örömteljes meglepetéssel.
– Nagyon természetes. Nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit 

kaptam. – És gúnyosan kinyújtotta a lábát. – Látod? Mennyi torta meg töltött cso-
koládé.

Mackó jobbra nézett, aztán balra.
– Ajándék? Torta? Csokoládé? Hol?
– Hát nem látod?
– Nem én.
– Én se – mondta Füles. – Ez csak olyan tréfa volt. Vicc. Haha!

Mackó megvakarta a fejét, nem tetszett neki a dolog.
– De igazán születésnapod van? – kérdezte aztán gyanakodva.
– Bizony.
– Hát akkor – gratulálok. Még sok-sok születésnapot!
– Neked is, Micimackó.
– De nekem nincs születésnapom.
– Nincs is. Csak nekem van.
– Akkor hát miért gratulálsz nekem?
– Miért ne? Remélem, nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon?!
– Ó, akkor értem…
– Elég baj – mondta Füles most már végképpen letörve –, hogy én ilyen piszo-

kul érzem magam a tulajdon születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se torta 
gyertyával, még csak egy nyavalyás üdvözlő táviratot se kaptam… Legalább más ne 
érezze rosszul magát, ez minden, amit várok…

❞
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Ez sok volt Micimackó gyenge szívének.
– Várj meg itt! – szólt gyorsan, sarkon fordult, s iszkolt haza, ahogy csak szusszal 

bírta; úgy érezte, akárhonnan, akárhogy, meg kell ajándékoznia valamivel szegény 
Fülest.

Lakása előtt ott találta Malackát. Fel-felugrált az ajtó előtt, hogy elérje a csengőt, 
de nem érte el.

– Hé, Malacka! – kiáltott rá.
– Szervusz, Micimackó!
– Mit ugrálsz itt, mint a bakkecske?
– El akarom érni a csengőt – mondta Malacka. – Éppen most érkeztem ide a lá-

togatásodra.
– Majd én csengetek helyetted – mondta Micimackó előzékenyen. El is érte a 

csengőt, és csengetett. – Épp most beszéltem Fülessel – beszélt közben –, szegény 
Füles nagyon rossz lelkiállapotban leledzik. Születésnapja van, senki a füle botját se 
mozgatja, észre se vették, és nagyon a szívére vette ezt a közönyt... Ejnye, senki se 
felel a csöngetésre?

 – De Mackó – mondta Malacka –, már hogy felelnének? Hisz ez a te lakásod.
 – Persze, persze... No, akkor kerüljünk beljebb!
Bementek. Mackó első dolga volt odamenni az almáriumhoz, megnézni, ma-

radt-e még egy kis méz a csuporban. Még volt egy kevés.
– Ezt odaadom Fülesnek – magyarázta – ajándékba. Te mit adsz neki?
– Nem lehetne úgy, hogy én is ezt adom? Mondjuk, a kettőnk ajándéka.
– Nem. Ez nem egy jó megoldás.
– Jó, hát én viszek neki egy léggömböt. Van még egy a múlt heti mulatságból. 

Mindjárt haza is futok érte.
– Látod, Malacka, ez nagyon jó ötlet. Ennek biztosan nagyon fog örülni szegény 

Füles, menten jókedve támad. Egy szép léggömb igazán nem ronthatja el az ember 
kedvét.

Malacka eltotyogott. Micimackó is elindult ellenkező irányban a mézescsuporral. 
Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűnt. Felét se járta be, mikor valami cudar érzés ke-
rítette hatalmába. A füle tövén kaparászott, valami az orrát csiklandozta, még a füle 
is viszketett tőle. Mintha valaki noszogatta volna belülről: „Na, Mackó, mi lesz?”

„Ejnye, ejnye – csóválta a fejét. – Nem tudtam, hogy ilyen hosszú ez az út…” – 
Így hát letelepedett, és levette a csupor fedelét. „Még jó, hogy ezt magammal hoz-
tam – gondolta. – Sok mackót ismerek, akiben nem lett volna ennyi előrelátás, hogy 
e�éle elemózsiát vigyen, magával az útra.” – S már nyalogatta is a mézet, bedugva 
fejét a csuporba.
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– Lássuk csak – mondta elégedetten, mikor az utolsó csöppet is felnyalta –, hova 
is indultam? Ahá, Füleshez. – Fürgén felugrott.

Aztán egyszerre csak eszébe jutott a dolog. Hiszen utolsó cseppig megette Füles 
születésnapi ajándékát!

„Bosszantó! – csóválta a fejét. – Most mit tegyek? Valamit mégis kell kapnia tőlem!”
Darabig semmi se jutott az eszébe. Aztán gondolkodni kezdett. „Végre is ez a 

csupor nagyon szemrevaló kis csupor, még akkor is, ha nincs benne méz. Majd tisz-
tára mosom, ráírok valami kedveset, mondjuk: »Sok ilyen boldog születésnapot 
még!« Füles sok mindenre használhat egy ilyen szemrevaló kis csuprot.” […]

Míg ezek történtek, Malacka megjárta a lakását, el is hozta a léggömböt, amit 
Fülesnek szánt. Magához szorította, nehogy a szél elfújja, és sebesen futott, hogy 
előbb érjen oda, mint Micimackó. Szerette volna úgy feltüntetni a dolgot, mintha 
neki jutott volna először eszébe Füles születésnapja. S ahogy lihegve futott, lelki 
szemeivel előre gyönyörködött benne, hogy fog örülni Füles, még vigyorgott is 
hozzá a lelki szájával. Hát hogy fut, megbotlik egy buckában, és orra esik…

Bang!!! … ??? *** !!!!
Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, mi történt. Első pillanatban úgy rém-

lett, az egész világ felrobbant körülötte – aztán úgy határozott, hogy talán nem is az 
egész világ, csak az Erdő, vagy talán még az se, csak ő maga, és most már nincs is a 
Földön, a Holdon van valahol, és soha nem látja többé Róbert Gidát és Micimackót 
és Fülest… Aztán azt gondolta: „Jó, de feltéve, hogy a Holdon vagyok, akkor se 
muszáj órákig úgy feküdni, arccal a porban…” Így hát óvatosan feltápászkodott és 
körülnézett.

Ott találta magát az Erdőben.
„Hát ez furcsa – gondolta. – De mi lehetett hát az a robbanás? Én csak nem szól-

tam akkorát, mikor elpu�antam?… És hol a léggömb? És mi ez a vacak, nyúlós 
rongydarab a kezemben?… A léggömb!”

– Jajjaj! – nyögött Malacka. – Ojjajajj… Hát most mit tehetek? Haza nem me-
gyek most már, több léggömböm úgysincsen… és Füles talán nem is szereti a lég-
gömböket annyira…

Így hát búsan tovább-ballagott, és leért a folyópartra.
– Jó reggelt, Füles! – szólította meg az ünnepeltet.
– Jó reggelt, Malacka! – mondta Füles. – Ha lehet ilyesmiről szó. Amiben kétel-

kedek. De nem baj. Csak úgy mondom. Szót sem érdemel.
– Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek – mondta Malacka, 

és közelebb jött.
Füles felkapta lógó fejét, és ráborult Malackára.
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– Mondd még egyszer! – szólt rá izgatottan. […]
– Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek – ismételte Malacka.
– És … és ezt nekem mondod?
– Neked hát, Füles!
– És… és… az én születésnapomra célzol?
– Arra.
– Úgy érted… izé… hogy nekem igazi születésnapom van?
– Úgy bizony, Füles, és én ajándékot is hoztam neked. […]
– Azért, mert… izé… nekem igazi születésnapom van!?
– Igen, Füles, és hoztam neked egy léggömböt.
– Léggömböt?!… Azt mondtad: léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, 

ami olyan színes, és fel szokták fújni?!… Mulatság és öröm és vidulás… és ének és 
tánc, hipp-hopp, hejehuja… azt akarod mondani?

– Azt, de attól tartok, illetve… illetve igazán sajnálom, Füles… de ahogy futot-
tam hozzád a léggömbbel, orromra pu�antam, és…

– Ó, ó, minő szerencsétlenség! Biztosan nagyon gyorsan futottál, Malacka… Re-
mélem, nem ütötted meg magad…

– Én nem… de… Füles, kérlek… a léggömb… az bizony szétpukkant.
Nagyon hosszú csend lett.
– Az én léggömböm? – mondta végre Füles. Malacka csak bólintott szomorúan.
– Az én születésnapi léggömböm?
– Igen, Füles – mondta Malacka kicsit szipogva. – Itt van a kezemben, láthatod. 

Engedd meg, hogy izé… szü… születésnapod al… alkalmából… a legme… mele-
gebben…

És átnyújtotta Fülesnek a nedves rongydarabot.
– Ez az? – mondta Füles meghökkenve.
Malacka bólintott.
– Az én ajándékom?
– Igen.
– Köszönöm, Malacka – mondta Füles. – Igazán nagyon, nagyon köszönöm. […]
Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról. Micimackó volt az.
– Sok szerencsét születésnapodra! – kiáltotta Micimackó, elfelejtve, hogy azt már 

mondta egyszer.
– Köszönöm, Mackó – rebegte Füles. – Nagyon, nagyon köszönöm.
– Egy kis ajándékot hoztam neked! – kiabált Micimackó izgatottan.
– Már megkaptam – mondta Füles.
Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezé-

be temette fejét, és szipogott.
– Nagyon praktikus csupor – mondta Mackó. – Tessék, itt van. És az van ráírva: 

„Sok hasonló boldog születésnapot kívánok, tisztelettel Micimackó.” Ez mind rá 
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van írva. És mindenfélét lehet tartani benne. Tessék!
Füles, meglátván a csuport, egész izgatott lett.
– Nagyszerű! – mondta. – A léggömböm éppen belefér.
– Az nem, Füles – mondta Mackó. – A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a 

csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák…
– De az enyém nem olyan – mondta Füles büszkén. – Ide nézz, Malacka! – És 

ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot két fo-
gával, óvatosan beleeresztette a csuporba: megint kivette, visszatette. Ezt többször 
ismételte.

– Így igen – mondta Micimackó. – Így belefér.
– Ugye? – dicsekedett Füles ragyogó arccal. – Úgy sétál ki meg be, ahogy akarom.
– Igazán örülök – mondta Mackó boldogan. – Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, 

ha egy ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amibe mindenfélét bele lehet tenni.
Malacka is fellélegzett.
– Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a Praktikus 

Csuporba.
De Füles már nem is hallotta őket. Kivette meg betette a rongyot a csuporba, és 

ragyogott a boldogságtól.
Karinthy Frigyes fordítása

1.  Mit éreztek Füles barátai, amikor megtudták, hogy szülinapja van? 
 Mit tettek, hogy megörvendeztessék? Sikerrel jártak? 
 Mit érzett Füles, amikor megkapta az ajándékokat? Vajon miért? 

2.  Állítsatok össze élőképet a mese alapján! 
 Aki nem szerepel benne, próbálja kitalálni, melyik jelenet látható a képen! 

Amikor valaki rájön, az élőkép mozduljon meg! A szereplők kezdjenek el 
mozogni, beszélni, néhány másodpercig folytatódjon a jelenet!

 Végül mindenki az általa ábrázolt szereplő szempontjából fejezze be a 
mondatot: Azért jó, ha vannak barátaink, mert… 

Kreatív feladatok

Együtt vagy egyedül? 

Csomagolópapírokon gyűjtsétek külön csoportba az INKÁBB EGYÜTT és az INKÁBB 
EGYEDÜL végzett tevékenységeket, majd függesszétek ki a posztereket a teremben!
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Szurkolás

Barátotok utcai futóversenyen vesz részt. Gyűjtsetek ötleteket a következőkre!

Mivel tudnátok támogatni célja elérésében?
A verseny napján hogyan fejeznétek ki, hogy ez az esemény számotokra is fontos? 
Hogyan biztatnátok őt futás közben? Tervezzetek biztató feliratokat!
Mit tennétek, ha később egy közösségi oldalon viszontlátnátok a verseny közben 
róla készült fotót? Hogyan számolnátok be ti az eseményről?
Volt-e hasonló eset már az életetekben? Ha igen, meséljétek el!

Barátságteszt

Mennyire igazak rád a tesztben szereplő állítások? Jegyezd fel a füzetedbe az őszin-
te válaszaidnak megfelelő számokat!
1 = Biztos, hogy nem. 5 = Naná, még szép!
Ne csak az osztályodba járó barátaidra gondolj!

1.  Vannak barátaim, akik jó hatással vannak rám, és segítenek, 
hogy jobb legyek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

2.  Azon vagyok, hogy mindig újabb és újabb gyerekeket ismer-
jek meg, szívesen szerzek új barátokat. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

3.  Nyitott vagyok, nem tartozom zárt klikkhez, akik nem fogad-
nak be új barátokat maguk közé. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

4. Távol tartom magam azoktól, akik rossz irányba befolyásolnak. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

5. A barátaimat nem beszélem ki a hátuk mögött. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

6. Könnyen megbocsátok a barátaimnak. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

7.  Ha többen beszélgetünk, mindenkit türelmesen meghallga-
tok, nem az én mondanivalóm a legfontosabb számomra. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

8.  Ha érzem, hogy a barátaim „hülyeséget” akarnak csinálni, 
figyelmeztetem őket, vagy szólok felnőttnek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

9. Nem hagyom, hogy durván kiközösítsünk valakit. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

10. A baráti társaságom hallgat a felnőttek tanácsaira. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Baráti társaságod tagjaival beszéljétek meg a pontszámaitokat!
Minél több pontot szereztél, annál jobb úton haladsz a baráti kapcsolataidban!
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19. Iskolánk

Olvasmány

Karácsony Sándor: A nyolcéves háború (részlet)

A szerző, Karácsony Sándor (1891–1952) írása saját pedagógiai tapasztalataira 
épül. Egy nyolcosztályos gimnáziumban maga is átélte a diák és a tanár egy-
másra utalt viszonyát. A regény 1942-ben íródott, de ma is aktuális beszélge-
tésre ad alkalmat.

Háború van, hát háború van, mit tagadjuk. Kitört az első tanító és tanítvány legelső 
találkozásakor, és tartani fog, míg csak iskola lesz a világon. Legfeljebb a hadieszkö-
zök és a harcmodor módosulnak néha.

A diákháborúról az él a diáktudatban, hogy a tanári kar kezdte. És ez megle-
hetősen valószínű, úgy első látásra. Ők az idősebbek, okosabbak, tapasztaltabbak, 
hatalmasabbak, a minden tekintetben előnyösebb helyzetben levők. A diák, kü-
lönösen az első osztályos kis ártatlan, teljes mértékben ki van szolgáltatva önké-
nyüknek. Egy ilyen tíz-tizenegy esztendős naiv lélek jóhiszeműségében vall, mint 
a parancsolat, ha kérdik. Késő bánat, eb gondolat aztán, mikor utólag keserűen kell 
tapasztalnia, hogy jobban tette volna, ha egy kicsit óvatosabb.

De megtanulja. Első intőkonferencia, vagy legkésőbb értesítőosztály után tud-
ja már mind, hányadán állunk. És ha a felsőbb osztályosok jóakaratú figyelmezte-
tésének el nem hitte, tapasztalhatja a maga bőrén, hogy nem babra megy a játék. 
Humbug minden takargatása a meztelen igazságnak, smonca az, hogy „nézd, édes 
fiam, tekintsd bennem az atyai jó barátodat”. Háború van, életre-halálra szóló elke-
seredett küzdelem, végkimerülésig, ember ember ellen, olyan keserves kézitusában, 
amilyenről a gorlicei áttörés alkalmából lehetnek emlékeik azoknak, akik végigcsi-
nálták.

Van, aki nem hiszi? No, sétáljon velem egyet, és nézelődjünk. Ha igaz az, hogy 
nincs háború, minek az a nagy fegyverkezés? És mi az, ha nem arzenál, amit itt most 
megmutogatok? Hadi múzeum talán? Lehetni lehetne, de ki meri azt állítani, jótét 
lélek diákember, hogy kimentek már a divatból eme szúró-vágó szerszámok?

Notesz, osztálykönyv, intőcédula, index. Tehát szekunda, beírás, intés, buktatás. 
Hazaizenés, szülők felcitálása, büntetésfeladat, viccelés (igazi nevén froclizás). „Ki-
csípés”, „padból-folytattatás”, örökös gyanúsítás a puskával, dolgozatíráskor életbe 

❞
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lépett rendszabályok a lesés elkerülésére, pikkelés és néha pofon is. Referálások osz-
tályzás előtt, br… Kijelentések, mint pl. maguk akarnak kibabrálni velem? Esetleg: 
hiszen, ha akarnám, még a jeleseket is megbuktathatnám, jó lesz vigyázni…

„Ahám, maga az a híres futó?” … dúl a háború.
A pad alatt mindig nyitva van a könyv, ha a pad tetején be kell csukva lenni.  

A pad alatt Winnetout olvasom, mikor a pad tetején Vercingetorix viselt dolgai van-
nak soron. A pad alatt óvatosan továbbcsúsztatom azt a bizonyos cédulát, amelyre 
rá van írva, hogy „add tovább Szabónak”, miközben arcom a leghíresebb reneszánsz 
festők angyalkáinak ártatlan mosolygását ölti magára, a pad alatt puska lapul, tavalyi 
dolgozatfüzetek bújnak meg ártatlanul, a pad alatt szoktam odaszíjazni az előttem 
ülő bal lábát a padhoz, hogy vergődjék majd, ha fel akar ugrani, a pad alól indulnak 
titokzatos útjukra a tintás lábú legyek… A pad alatt konferenciáznak, sakkoznak 
és indulnak nyaktörő körútra osztályszerte a merészebbek, a pad alatt működnek 
a bicskák kezdőbetűk arányában, a pad alatt írja meg az ember a házi feladatát, sőt 
még szundíthat is egyet adandó alkalommal, bizonyos esetekben, ha úri kedve ép-
pen úgy találja jónak.

A pad alatti világ alattomos tagadása mindennek, ami a pad fölött szokásos és 
kötelező. Titkolt, de elszánt és egymás között minduntalan hangsúlyozása annak, 
hogy ami odafönt történik, ahhoz nekünk semmi közünk, abba akaratunk ellené-
re sodródunk bele, kényszernek engedve élünk benne, annyira hajtjuk meg dacos 
fejünket előtte csak, amennyire okvetlenül muszáj. Gessler kalapszerű tekintély-
szimbóluma előtt fogcsikorgatva tesszük tiszteletünket, ahol lehet és ahogy lehet 
becsapjuk, kijátsszuk, bolonddá tesszük, kifigurázzuk.

1. Mit értesz azon, hogy „háború van” a tanár és a diák között? Tényleg nincs 
közös érdeke a két félnek?

 
2. Gyűjtsétek össze, hogy mi okozza a félreértéseket! 

3. Magyarázzátok meg a következő szavakat, kifejezéseket: notesz, osztály-
könyv, intőcédula, index, szekunda, beírás, intés, buktatás, hazaizenés, 
szülők felcitálása, büntetésfeladat, viccelés (igazi nevén froclizás), „ki-
csípés”, „padból-folytattatás”, örökös gyanúsítás a puskával, pikkelés és 
pofon.
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4.  Egy hasonló táblázatban gyűjtsetek további ötleteket arról, milyen tudás 
miért lehet fontos! Ugyanaz a példa több helyen is szerepelhet.

Az iskolában tanuljuk Fontos, mert…

idegen nyelv megértjük más országok lakóit is

számolás segít abban, hogy beosszuk a pénzt

Nem az iskolában tanuljuk Fontos, mert…

pénz beosztása különben elkölthetjük felesleges dolgokra

Játék

Iskolai emlékeink

Válasszatok a játékok közül!
a) Ha a csoport alsó tagozatra is együtt járt:
  Mindenki idézzen fel magában egy alsó tagozatos közös élményt! Egyikőtök 

kezdje el mesélni, majd két-három mondat után egy másik tanuló folytassa! 
(Lehet sorban is, vagy jelentkezéssel.) Mindegyik történet után beszéljétek meg, 
hasonlóan emlékeztetek-e az eseményre! 

b) Ha a csoport alsó tagozatra nem együtt járt:
  Mindenki idézze fel magában egy alsó tagozatos élményét, emlékét! Sorban ne-

vezzétek meg, mi az, úgy, hogy a következő játékos ismételje meg az előzőeket 
is! Például: emlékszem, amikor kirándultunk Visegrádra, Jani emlékszik, amikor 
berúgta a tornaterem ablakát, Saci emlékszik a tavalyi adventi vásárra… A játék 
végén feltehettek a legérdekesebbnek tűnő esetről néhány kérdést egymásnak.

Kreatív feladatok

Álomiskola 

Milyen lenne ti álomiskolátok?
Alkossátok meg egy általatok választott kézműves technikával!
Dolgozhattok egyedül és csoportokban is.
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A mi iskolánk

Alkossatok csoportokat, és válasszatok ki egy-egy feladatot az alábbiak közül!

a) Mit gondoltok, miben különbözik a ti iskolátok a többi iskolától? Gyűjtsetek 
minél több olyan sajátosságot, amelyben a ti iskolátokat másnak gondoljátok, 
mint más iskolákat!

b) Mit tudtok iskolátok névadójáról? Készítsetek róla rövid előadást!
c) Van-e saját honlapja az iskolátoknak? Ha igen, mutassátok be a többieknek, 

hogy mi minden szerepel rajta!
d) Készítsetek rövid, vidám, rajzos bemutatófüzetet a leendő első osztályosoknak!
e) Kutassatok az interneten más iskolák honlapjai után! Gyűjtsetek jó ötleteket, 

olyanokat, amelyek nálatok is megvalósíthatók lennének!

Dramatikus játék

Iskola valahol másutt

A világ különböző részein egészen más körülmények között, különböző tananya-
got, eltérő módszerekkel tanulnak a gyerekek. Csoportmunkában tervezzetek meg, 
és adjatok elő egy iskolai jelenetet a 
többieknek! Nekik az lesz a felada-
tuk, hogy kitalálják, melyik földré-
szen, melyik országban játszódhat.
A jelenet összeállítása előtt végez-
hettek kutatást az interneten.

Könyvajánló

Keresd a könyvtárban, és ismerd meg Karinthy Frigyes Gyermekkori naplók címen 
kiadott írásait! Milyen volt Karinthy viszonya a tanuláshoz és az iskolához, milyen 
tervekkel készült a felnőttkorra?

got, eltérő módszerekkel tanulnak a gyerekek. Csoportmunkában tervezzetek meg, 
és adjatok elő egy iskolai jelenetet a 

-
-

-
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20. Szabályok

Olvasmány

Tíz cserkésztörvény

A cserkészet a világ legnagyobb létszámú és legrégebbi i�úsági mozgalma. Olyan 
gyerekek, fiatalok alkotják, akik a természetjárást, táborozást, éneklést, sportolást, 
külföldi kirándulásokat, mások szolgálatát és a segítségnyújtást életformájuknak te-
kintik. A cserkészek a természetben érzik igazán jól magukat. Sátrat állítanak éjsza-
kára, maguk főznek, másoknak segítenek. Esténként nézik a ropogó tűz lángjait,  
a csillagos eget, és közben arról álmodoznak, bárcsak többször lenne nyár egy év-
ben, több táborban vehetnének részt. Éjszaka felváltva őrt állnak, így is vigyáznak 
egymásra.

A cserkész tudja, hová tartozik, és mi az igazán fontos az életében. Hisz Istenben, 
és bízik önmagában. Olyan emberekkel van körülvéve, akikre bármikor számíthat, 
és rá is mindig lehet számítani.

A cserkészek önkéntes fogadalommal, illetve ígérettel vállalják a tíz pontban 
megfogalmazott cserkésztörvényt, annak előírásaihoz mindig tartják magukat!

A tíz cserkésztörvény

1. A cserkész egyeneslelkű, és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, 

hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

❞
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1. Mely szabályokat ismered te is? Mikor, hol és kitől tanultad meg őket?
Egyetértettél-e velük akkor? Egyetértesz-e most? Melyeket tartod most fon-
tosnak?
Melyek azok, amelyeket ma is betartasz otthon, az iskolában vagy más he-
lyeken? Miért teszel így?
Miért tanítják ezekre a felnőttek a gyerekeket?
Hogyan látod, a felnőttek betartják-e ezeket a szabályokat?

2. Voltál-e már kapcsolatban cserkészekkel? Jártál-e cserkésztáborban, más 
hasonló rendezvényeken? Ha igen, mesélj az élményeidről!

3. Készíts képzeletbeli tervet egy erdei táborozásról vagy kirándulásról! Vond 
be barátaidat is!

Játékok

Névlánc

A csoport tagjai körben ülnek. Négy ütemben tapsolni kezdenek: első ütemre két 
kézzel a combon, második ütemre két kezüket összeütik, harmadikra taps helyett 
jobb hüvelykujjal a jobb válluk mögé mutatnak, negyedikre ugyanezt bal kézzel te-
szik bal oldalon. A két taps alatt nem beszélnek. A harmadik ütemre a kezdő játékos 
a saját nevét mondja, a negyedikre egy másik gyerekét. Akinek a nevét mondta, a 
következő két taps után ő folytatja a láncot: harmadik mozdulatra saját nevével, 
negyedikre máséval. Aki nem tudja ütemre folytatni, kiesik.

Hóember

Alakítsatok három-négy fős csoportokat! Minden csapatból az első játékos bekö-
tött szemmel kezdjen rajzolni egy hóembert a táblára! Utána sorban a többi játékos 
folytassa a rajzot! Előtte megfigyelhetik a társuk rajzát, de mikor sorra kerülnek, ők 
is kössék be a szemüket. A többiek szóban segíthetik a rajzolást. A végén nézzétek 
meg, melyik csoport hóembere sikerült a legjobban!

Szófüzér

A kezdő játékos mond egy szót. Az utána következő játékos mond egy másikat, ami 
az előzőről eszébe jut. Négy szó elhangzása után a következő játékos mondattá fűzi 
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az elhangzott szavakat – azaz összefüggést keres a szavak között. Például: reggel – 
reggeli – szalámi – bolt. Ma reggel szalámit akartam reggelizni, de nem volt otthon, 
ezért el kellett mennünk a boltba.

Kreatív feladatok

Diákparlament

A parlament szó a francia „beszélni” szóból származik. Egy olyan gyűlésre, csoport-
ra utal, ahol választott képviselők megbeszélnek kérdéseket, és meghatározott mó-
don döntéseket hoznak, szabályokat alkotnak, amelyek mindenkire érvényesek. 
Magyarországon a legfelsőbb törvényhozó testületet hívjuk országgyűlésnek vagy 
parlamentnek. (Így nevezzük az épületet is, ahol tanácskoznak.)
Ha egy iskolában a tanulók, iskolások, más szóval diákok gyűlnek össze, hogy meg-
vitassák az őket érdeklő kérdéseket, akkor diákparlamentnek nevezzük a találkozót. 

Próbáljátok ki, milyen lehet ezen részt venni! Alkossatok kisebb csoportokat, és ke-
ressetek egy problémát, amelyet szerintetek meg kellene oldani az osztályban vagy 
az iskolában! Találjatok ki egy megoldási javaslatot is! Gyűjtsetek érveket mellette, 
és gondoljatok arra is, milyen érvek szólhatnak ellene!

Dramatikus játék

Mi történt?

Alkossatok három-négy fős csoportokat!
A következő feladatban egy rövid történetet kell kitalálnotok, amelynek a témája a 
szabályok megszegése.

1.  Válasszatok egy kezdő jelenetet, helyzetet!

 a)  Napköziben Ica néni megígérte, hogy ha elkészülünk a leckével, kimegyünk a 
nagy játszótérre, amit mind nagyon szeretünk. Csupa izgalmas dolog van ben-
ne: pókhálómászóka, görgős csúszka, hosszú csúszdák… A játszótér az iskolá-
tól háromutcányira van, és át kell menni egy forgalmas úton. El is indultunk, 
mind a huszonöt napközis és a két tanár: Ica néni és Balázs bácsi. Amikor oda-
értünk, letelepedtünk két padra, és a tanárok elmondták, mire kell figyelnünk, 
hogy semmi baj ne legyen…
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 b)  Anna, a barátnőm áthívott hozzájuk szombat délután játszani. Elég messze lak-
nak, és anyukám nem tudott elkísérni, mert a nagyihoz kellett mennie. De meg-
beszélte velem, hogyan oldhatjuk meg azt, hogy mégis el tudjak menni…

 c)  Rudi, a bátyám középiskolás. Az osztálytársaival kitalálták, hogy nyáron lemen-
nek a Balatonra egyikük hétvégi házába. Fürdést terveztek, és koncertre akar-
tak menni. Apa azt mondta, hogy elengedi, ha…

 d)  Tavasszal iskolaszépítési napot szoktunk tartani. Minden osztály kap egy fela-
datot, amit aznap elvégez. A mi osztályunk együtt dolgozott a hetedikesekkel. 
A kertben ültettünk virágokat és néhány bokrot. Ők ástak, lapá toltak, mi vizet 
hoztunk, gereblyéztünk. Az osztályfőnökök felhívták a figyelmet arra, hogy a 
szerszámokkal óvatosan kell bánni…

 e)  A barátommal bicikliztem. Már késésben voltunk hazafelé, ezért, hogy lerövi-
dítsük az utat, behajtottunk egy egyirányú utcába, melynek elején kint volt egy 
„Behajtani tilos!” tábla...

 f)  Dolgozatírás közben észrevettem, hogy Zénó a padjában levő nyitott könyvből 
másolja a kérdésekre a választ, holott a tanár úr világosan elmondta, hogy...

 g)  Megkértük a tanár nénit, hogy hadd tartsunk Mikulás-bulit. Megengedte, de fel-
tételekhez kötötte. Bulizhatunk, de csak akkor, ha...

2.  Találjátok ki közösen a történetet! Az alábbi lista – vázlatpontokban – segít.

 Szereplők: 
 Helyszín:
 Idő:
 Esemény:
 A helyzetre vonatkozó szabályok: 
 Szabályszegés:
 A többiek viselkedése:
 Következmény:

3.  Meséljétek el a többi csoportnak a történetet, vagy ha van kedvetek hozzá, adjá-
tok elő egy jelenetként!
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21. Beilleszkedés a közösségbe

Olvasmány

Móra Ferenc: Három Matyi

Móra Ferenc Három Matyi című elbeszélésében az egykori falusi iskolába új 
diák érkezik. Kezdetben idegenkedve fogadják őt osztálytársai. Senki sem sze-
retné, hogy mellé üljön! De egy idő után a tanító bácsi rendkívüli dolgot derít 
ki, amely folytán mindenki barátjának szeretné fogadni Matyit.

Szomorú kis iskola volt az a mienk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se abla-
ka, ahogy a mese mondja. Azazhogy volt biz azon ablak, de csak akkora, hogy nem 
fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágas-
kodott. Annál nagyobb volt az ajtó; máig is csudálom, hogy ki nem sétált rajta az 
egész iskolaszoba. S ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék 
macskája mindig azon ugrált be, ha a Bodri kutya meg akarta szabni a bundáját.

Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvem-
ben. Az ám, azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tán még 
ma is csupa seb a padfaragástól.

Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Ösz-
szeállt két-két jó pajtás, s addig fúrt-faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén 
ült az egyik gyerek, másikon a másik. Biz azon nem esett olyan kényelmes ülés, 
mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora f betűket, hogy alig 
fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakravalójuk adott sok dolgot, azt sehogy se 
tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hal-
lottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, mikor 
már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezítlábas, vékonydongájú, sápadt fiúcska. 
Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért.

– Mi kéne, ha vóna, öcsikém? – kérdezte a tanító úr.
– Iskolába szeretnék járni – suttogta félénken a gyerek.
– Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba?
– Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához.
– Kicsoda az a rokon?
– Öreg Bános pék.
Öreg Bános pék volt a legágrólszakadtabb ember a falunkban, belőle űzött tréfát 

minden pajkos siheder.

❞
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– Hát neked mi a neved?
– Három Matyi.
Mesében se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, 

s föltette a nagy kerek pápaszemét, úgy vette szemügyre szegény Három Matyit.
– Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam, hát még háromnak! Hol adjak én most egy-

szerre három embernek helyet az iskolában?
Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk:
– Ide nem ül! Ide nem fér! Csináljon magának padot!
Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konya kalapját.
– Tudod mit, fiam – mondta a tanító úr. – Telepedjél meg a kuckóban! Ott lesz 

csak a jó világ a télen.
Nagy boglyakemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a Három Matyi 

tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világéletemben nem láttam gyá-
moltalanabb teremtést a mi Matyinknál.

Jókedvünket rajta tölthettük: soha annak szavát nem vehettük.
Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra Három Matyi volt a legjobb deák. Ha 

valami kérdést egyikünk se tudott: mondjad csak, Három Matyi! Ha mindnyájunk-
nak megbicsaklott az esze a számtani példában: ugorj csak, Három Matyi! Ha írt, 
csupa gyöngyszem; ha leckét mondott, mint a vízfolyás.

Hanem egyszer annál csendesebb lett Három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte 
is. Leckéjét ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendet-
len az írása, hogy rossz volt nézni. Elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik 
a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, 
mint egy törött szárnyú veréb.

– Mi bajod neked, Matyi fiam? – tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogat-
va beesett, sápadt orcáját.

– Nincs nekem semmi se – motyogta Matyi bágyadtan, s olyan fáradtan dőlt visz-
sza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk.

Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem 
dicsérte már a tanító úr se.

Szegény Matyi egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, 
hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Nekitá-
masztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor 
a tanító úr megrázta a vállát.

– Kedves fiam, szedd össze a holmidat, és menj haza! Aki elalszik a könyve mel-
lett, annak nincs semmi keresete az iskolában.

A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte 
az egyet-mását, s könnybe lábadt szemmel kiment az iskolából.

Tanító urunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt le s fel az iskolában, 
kisvártatva pedig fölvette a kalapját.
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– Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek Három Matyiékhoz.
Nem is volt nekünk kedvünk semmi dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz 

most Három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta 
Matyit, mint egy beteg galambot.

– Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, 
mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi 
gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge négy hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reg-
gelig. Négy hét óta beteg az öreg Bános pék, s azóta Három Matyi süti helyette a ke-
nyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst! Melyiktek ad neki helyet maga mellett?

Talpra ugrott az egész osztály.
– Én is, én is!
Egész életemben büszke leszek rá, hogy Három Matyi mellettem választott he-

lyet magának.

1. Hogyan reagáltak az osztálytársak az új diák érkezésekor? Miért nem akar-
ta senki, hogy padtársa legyen?

2. Milyen véleménye alakult ki az osztálynak Matyiról, amikor azt tapasztal-
ták, hogy mindenkinél többet tud?

3. Milyen érzéseitek támadtak, mikor kiderült, hogy Matyi miért esett vissza a 
tanulásban?

4. Párokban írjatok fogalmazást arról, hogyan folytatódhatott Matyi életútja!

Halasi Mária Az utolsó padban című ifjúsági regénye egy faluról a városba 
érkező cigány kislány beilleszkedéséről szól, film is készült belőle. Ha el tu-
dod olvasni vagy meg tudod nézni a filmet, figyeld meg, milyen lépésekben 
fogadják őt be az osztálytársai!

Játék

Lakatlan sziget

Minden játékos gondoljon egy hétköznapi tárgyra, ezt írja le egy darab papírra!  
Keverjétek össze a papírokat, és mindenki húzzon egyet! 
Képzeljétek el, hogy egy lakatlan szigetre kerültetek! A feladat az, hogy csoporto-
kat alakítsatok ki úgy, hogy körben jártok, és megnézitek, kinek milyen tárgya van.  
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Ha úgy látjátok, hasznos lehet a tárgy a csoport életében, nevezzétek meg, miért, 
és az a játékos maradjon a csoporttal! A cél az, hogy minél nagyobb csoportok ala-
kuljanak. Ha minden játékos talált magának helyet, akkor beszéljétek meg, mi min-
dent tudtok ezekkel a tárgyakkal elvégezni, megoldani!

Kreatív feladat

Hol a helyem?

Gondold végig, milyen csoportokhoz, közösségekhez tartozol! 
Egy nagy lapra rajzolj le egy virág formájú ábrát annyi szirommal, ahány közösséget 
összeszámoltál! A közepébe rajzold le magadat! A szirmokra írd rá a közösségeid 
nevét, és mindegyikbe írj bele öt-hat személyt, akik fontosak számodra!
Válassz ki közülük négy személyt, és röviden jellemezd őket! Írd le azt is, mi köt 
össze benneteket!
Színezd különböző színekkel a szirmokat! A színek jelenítsék meg számodra, meny-
nyire jó közösségnek érzed azt a csoportot, mennyire szeretsz odatartozni!
Ha egy-egy jelképet, szót kellene választani a közösségeidnek, mi lenne az? Rajzold 
le az ábrát úgy is, ezúttal kisebb méretben, hogy csak a jelképeket rajzolod a szir-
mokba!

Dramatikus játék

Be szeretnék illeszkedni

Alkossatok csoportokat! A beilleszkedést segítő és gátló szavak segítségével adja-
tok elő olyan jelenetet, mely a közösségi beilleszkedésről szól!
Nézzétek meg egymás dramatikus játékát, és beszéljétek meg, mi segíti a beillesz-
kedést, és mi akadályozhatja leginkább!

A beilleszkedést megkönnyítik: közös célok, hasonló gondolatok, azonos tevékeny-
ség, siker, pozitív élmények
A beilleszkedést nehezítik: nézeteltérés, ellenkezés, kudarc, egyéni érdek, uralkodás
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22. Együttműködés

Olvasmány

Kanadai vadludak

Ha körülnézünk, láthatjuk, 
milyen sok állatfaj él cso-
portokban, melyekben – 
hasonlóan az emberekhez 
– megvannak a szokásaik, 
együttműködési mintáik. 
A következő szövegben a 
vadludakról olvashatsz né-
hány információt. 

A feladat az, hogy az első szövegrész mintájára találd ki, mi lehet a vadludak 
viselkedéséből a tanulság az emberek számára. Ötleteidet jegyezd le a füze-
tedben!

1.  A vadlibák csoportosan V alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szár-
nyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, 
hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár 
repülne.

 Tanulság: 
 Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkánkat, 

sokkal gyorsabban érjük el a célt.

2. Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, 
mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárny- 
csapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése 
könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által.

 Tanulság: 

❞
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3. Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen.

 Tanulság: 

4. Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszí-
téseikben biztassák.

 Tanulság: 

5. Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, 
míg meggyógyul vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségük-
höz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösséggel 
repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

 Tanulság: 

1.  Hasonlítsátok össze a megfogalmazott tanulságokat! 
 Mindegyik szöveghez válasszátok ki azt, amelyik a legjobban sikerült! Eze-

ket gyűjtsétek össze egy nagy papírlapon!
 Párokban dolgozva válasszatok ki egy tanulságot, és írjatok hozzá egy 

olyan helyzetet, amely emberekről szól, és ez a tanulság vonatkozik rá!

2.  Nézd meg a képet a repülő vadlibákról! Majd képzelj el egy kirándulást az 
osztályoddal, a barátaiddal vagy családoddal egy hegyen! Ki hol haladna? 
Miért éppen ott? Ábrázold egyszerű rajzon! 

Játékok

Alakítsatok négy-öt fős csoportokat! Próbáljátok ki a játékokat!

Egy állat

Válasszatok egy állatot! Úgy jelenítsétek meg, hogy minden csoporttag egy-egy 
testrész legyen, és mindegyik mozogjon (fej, test, végtagok stb.)! Mutassátok be a 
többieknek!
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Vak hernyó

A csoporttagok egymás mögött sorakozzanak fel (csoportonként külön-külön)!  
Az elöl álló kivételével mindenki becsukott szemmel áll. Az első játékos – akinek 
nyitva van a szeme – vezesse a csoportját keresztül a termen! Beszéljétek meg elő-
zőleg, hogyan tudja ezt megtenni! 

Irányítótorony

Az egyik játékos kimegy a teremből, amíg a többiek eldugnak egy tárgyat. Majd 
visszajön, és egy másik játékosnak, aki tudja a tárgy helyét, kössétek be a sze-
mét! Ezután a bekötött szemű játékos irányítsa a másikat a tárgy helyére, hogy 
megtalálja azt! Mivel nem látják, csak hallják egymást, folyamatosan beszél-
niük kell egymással, méghozzá úgy, hogy a lehető legpontosabban értsék egy-
mást. (A helyzet ahhoz hasonlít, mint amikor valaki telefonon irányít egy másik 
embert egy helyre.)

Beszéljétek meg, hogyan sikerült az együttműködés! Miben állapodtatok meg elő-
zőleg? Mindenki azt és úgy hajtotta végre, amiben és ahogyan megegyeztetek? Mit 
lett volna érdemes kitalálni, hogy jobban összehangolódjatok?

Kreatív feladat

A csoportmunka
 

Nekünk az a dolgunk, hogy…

Ez nagyon jól sikerült!

Majd én megkérdezem tőle!

Ki tud ebben részt venni?Ki tud ebben részt venni?

Osszuk be jól az időnket!

Nekem az az ötletem, hogy… Majd én megkérdezem tőle!

Osszuk be jól az időnket!

Nekem az az ötletem, hogy…

Még tíz percünk van, igyekezzünk!Most te következel.

Mondjátok, mit írjak!

Nekem az az ötletem, hogy…

Annyira tetszett nekem az, hogy…Annyira tetszett nekem az, hogy…

Minden vélemény számít, hallgassuk meg őt is!
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 a)  Az iménti mondatok közül válaszd ki azokat, amelyek a közös munka végzése 
során legjobban illenek rád! 

 b) Gyűjtsetek még olyan mondatokat, amelyek 
‒ a közös munka sikerét segítik,
‒ nehezítik vagy akadályozzák a feladat elvégzését! 

 c) Vitassátok meg a következőket!
 ▶  Vannak-e visszatérő problémák az iskolai csoportmunkában vagy az osz-
tálytársak együttműködésében? Melyek ezek? Miből fakadhatnak?

 ▶  Mit tudtok tenni annak érdekében, hogy mindenki kivegye a részét a közös 
munkából? 

 ▶  Hogyan adjátok értésére valakinek, ha nem eléggé aktív? Hogyan fejezitek 
ki, ha elégedettek vagytok vele? 

Dramatikus játék

Együttműködés

A közös munkát nemcsak segíteni, akadályozni is lehet. Az alábbi szavak különböző 
„szerepeket” jelölnek. Alakítsatok ötfős csoportokat! Írjátok a szerepeket kártyák-
ra, majd négyen húzzatok ki egyet-egyet! Egy tanulónál nincs kártya.

ÖTLETADÓ • SZERVEZŐ • LELKESÍTŐ • KÖZÖMBÖS • AKADÁLYOZÓ

1.  Egyezzetek meg egy egyszerű feladatban, amit közösen kell elvégezni! Például: 
iskolai papírgyűjtés, adventi vásárra készülés, beteg osztálytárs meglátogatása stb.

2.  Játsszátok el azt, ahogy megbeszélitek, megtervezitek a feladat végrehajtását! 
Mindenki próbáljon meg aszerint viselkedni, amilyen szerepkártyát húzott!

3.  Aki nem húzott kártyát, próbálja meg kitalálni, kinél melyik kártya van!

4. A végén beszéljétek meg a tapasztalaitokat! Hogyan éreztétek magatokat a sze-
repben? Emlékeztek-e hasonló helyzetekre? Mi lett az eredményük?
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23. Konfliktusok

Olvasmány

Kerítésbe ütött szögek (tanmese)

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja adott neki egy 
zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik 
valakivel, üssön be egyet az udvar végében lévő kerítésbe.

Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. Az elkövetkező hetek során meg-
tanult uralkodni magán, és a kerítésbe beütött szögek száma napról napra csökkent: 
felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket beütni a kerí-
tésbe.

Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés 
fájába. Ekkor megkereste az apját, és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem 
kellett a kerítésbe ütnie.

Ekkor az apja azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, 
és nem veszekszik senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok teltek, 
amikor egy nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben.

Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt:
– Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, mennyi 

lyuk van ezen a kerítésen. Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt. Amikor összeve-
szel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket 
hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a 
sérülés ott marad.

1.  Miért kellett a kisfiúnak szögeket verni a kerítésbe?
Miért csökkent a szögek száma napról napra?

2. A harag rossz tanácsadó. Egyetértesz-e ezzel a szólással?

❞
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3. Készítsetek közösen szótérképet a harag és a béke szó köré!

4. Mi volt a célja a mesében szereplő apának ezzel a „leckével”?

Kreatív feladat

Tizenkét szó a konfliktusra és megoldására!

Keresd az értelmes szavakat a betűhálóban! Amit megtaláltál, írd le a füze-
tedbe! Csoportosítsd a szavakat aszerint, hogy melyik kapcsolódik a konflik-
tushoz, melyik annak megoldásához!

Harag

nehéz természet
veszekedett
gonosz dolgot gondol

Béke

türelem
uralkodott magán
megőrzi a nyugalmát

Ű K T J E G Y E Z T E T

M P J F M N Q K R Á G V

N R Ü C O M W P B Y T I

M O G Ű T N Z P Ű É A T

E B B E Á Z A R E Ő K A

G L G W M U T O O B Ű Ü

B É F M A Y Y B R H N K

E M D P D F S L K B G S

S A S H Á G N É G M É É

Z M Á V S K L M G L T L

É E S Ö B G Ü A E L Ö É

É S Ö S A

V R N U L

E A T E Ö

E G X R S

W J Ö E S

Á R S G Z

L É W Y E

R É S Ü Ü

O Ü S T T

S P Ű T K

R Á C M Ö

L G K X Ű I R V R H T B F Ű Q Ű Z

É O C H C A R T E R I H Ö K Á K É

S L X M J É E M É T Z Ü V Á X Ö S

Y D K Ü U Z Q G D X Á Y Ű Ű Q D Ű

C Á L K É L E Q Y Q W Q I U O É M

A S H N D M T E H Y A Z X M Z S N
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Dramatikus játék

Kapcsolatok
Olvassátok el a párbeszédeket, majd oldjátok meg a feladatokat!
1.

Sziasztok! Mikor lesz a mozi? Mit is nézünk meg?

Most mi bajod van velem?

Hagyd már békén, folyton belekötsz!

Miért ne jöhetne velünk a moziba?

Ne izgulj, nem megyek.

Ki hívott téged? Nem veszed észre, hogy nem hiányzol?

Mert már unom, hogy folyton rajtunk lóg.

Hát jöhet, de én nem ülök mellé…

Nem fogunk zokogni…

Csak az, hogy egy lúzer vagy!

Kamilla

Kamilla

Vali

Vali

Kamilla

Tilda

Tilda

Bianka

Bianka

Tilda

2.

Békén hagynál már?

Persze, kezdd már te is, elegem van belőletek.

Mert szétdobáltátok a holmimat a táskámból.

Bocs, de ez a ruha tényleg nem áll jól neked. Csak segíteni szeretnék…

Az azért erős volt. Szétszakadt a füzete.

Csak nem megint megsértődtél? Múltkor is ott bőgtél a mosdóban…

Majd vesz másikat.

Csak poén volt, te mindenen felhúzod magadat.

Hogy nézel ki ezen a képen? Nem szólt még senki, 
hogy ilyen cucc nem való neked?

Kamilla

Kamilla

Kamilla

Vali

Vali

Tilda

Tilda

Bianka

Bianka
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3.
Mi ez a kép, amit felraktatok rólam? Mikor fotóztatok le?

Én is úgy tudom, hogy nincs jogod feltenni mások fotóját, 
bajod lehet belőle.

Te ne okoskodj folyton, bongyorka! Különben is, mit véded? 

Mi bajom? Mindenki ezt csinálja…

Utálom, ha szándékosan piszkálnak embereket. 
És gusztustalan, hogy ezt élvezitek…

Tegnap suli után.

Szaladj csak anyucihoz…

Most már szólok anyukámnak. Nem tehetitek ezt. 
Kaptam egy csomó gúnyolódó kommentet.

Azt próbálja meg…

Kamilla

Kamilla

Vali

Bianka

Tilda

Vali

Bianka

Bianka

Tilda

a)  Kik a szereplők? Nevezzétek el őket! Honnan ismerhetik egymást?
 Hol zajlik az üzenetváltás?
 Miről szólnak ezek az üzenetek? Milyen a hangnemük?
 Milyen szándékból írták az egyes üzeneteket?
 Milyen lehet a lányok személyes kapcsolata?
 Másképpen viselkednek-e a valóságban, mint az online világban?

b) Hogyan folytatódhattak az egyes esetek? Találjátok ki a következő üzeneteket, 
vagy játsszátok el a személyes találkozásokat! Bevonhattok újabb szereplőket is.

c) Mondd el, melyik szereplő helyzetébe tudnád legkönnyebben beleképzelni ma-
gadat! Miért?

d) Hogyan vennél részt ebben a beszélgetésben? Egészítsd ki néhány saját neved-
ben írt üzenettel!

e) Írd meg a véleményedet külön egy választott szereplőnek, adj tanácsot neki!
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