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Bevezető
Magyarország az én hazám…
A jövőnk rajtunk is múlik!
A hit és a tudomány jól megférnek
egymás mellett.

Kedves hatodikos Lányok és Fiúk!
Az etika nem új tantárgy számotokra, hiszen már az alsó tagozaton és ötödikesként is tanultátok.
Az elmúlt tanévben három témakörrel foglalkoztatok részletesebben: önmagatokról, a családról és a közösségeitekről tanultatok. Megismerhettétek saját testi,
lelki tulajdonságaitokat, a családon mint szeretetközösségen belüli helyeteket, valamint a baráti és közösségi kapcsolataitok jellemzőit.
Az idén is három új téma vár rátok. A hatodik osztályban a társas együttélés kulturális gyökereivel, magyar nemzetünkkel; a természet rendjének megőrzésével, a
fenntartható jövő kérdéseivel; valamint az európai kultúra emberképével ismerkedhettek meg. A már meglévő ismereteiket kiegészíthetitek új fogalmakkal, melyek
segítenek benneteket eligazodni a fejezetekben megjelenő tartalmak között.
Nemcsak ismereteket adunk, hanem közös gondolkodásra ösztönzünk benneteket, melynek során megoszthatjátok egymással egyéni véleményeteket, csoportosan
egyeztethetitek gondolataitokat, megfogalmazhatjátok közös álláspontjaitokat. Ezt
segítik a leckék rövid, ismereteket tartalmazó részei, feladatai és a tankönyv végén
található Gyűjtemények is.
Javasoljuk, hogy saját füzetetekbe dolgozzatok, oda kerülhetnek a feljegyzések,
vázlatok vagy rajzok. Összegyűjthetitek élményeiteket, leírhatjátok egyéni vagy
a csoport által megfogalmazott gondolatokat is, melyek segítik az önismeretet,
és így a tanulást is. Ezek a fejezetek végén segítségetekre lehetnek az adott téma
összefoglalásakor.
A tananyagfejlesztők

5

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 5

2022. 03. 10. 8:13

Hogyan tanuljuk az etikát?
Az etikaórán új ismereteket szerezhettek, emellett játékos feladatokon keresztül is
bővíthetitek tudásotokat. Önmagatokat és egymást is jobban megismerhetitek, elmélyíthetitek egymáshoz fűződő viszonyotokat.
66.
oldal

Beszélgessetek sokat azért, hogy tanuljatok egymástól, hiszen mindenkinek vannak
olyan tapasztalatai, amellyel csak ő tud hozzájárulni a közös gondolkodáshoz. Váljon
természetessé, hogy az adott témával kapcsolatos gondolataitokat megosztjátok egymással és tanárotokkal! Ehhez az kell, hogy a csoport tagjai bízzanak egymásban,
bárki bátran és őszintén elmondhassa, kimondhassa, amit gondol. Javasoljuk, hogy év
elején egyezzetek meg néhány szabályban, amelyet a közös munka során betartotok.
Tankönyvünk feladatai közül a legtöbbet páros vagy csoportos munkaformában javasoljuk megoldani. Vegyetek részt az együttműködés szándékával az ilyen
feladatokban, egyéni munkátokkal szolgáljátok azok sikerét! Emellett a leckékben
vannak olyan feladatok, amelyek inkább egyéni elmélyedést, alkotást, gyűjtőmunkát kínálnak. Ezeket az internet segítségével otthoni munkaként is megoldhatjátok.
66.
oldal

Az etikaórán irodalmi vagy ismeretterjesztő 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 válaszokat adnátok rájuk.
A tankönyvben a képek, ábrák további gondolkodásra vagy alkotásra hívnak
benneteket. Az összefoglalás záróképeibe írt szavak segítik a fejezet témájának átismétlését, ehhez feladatokat is találtok az oldalon.
Azért, hogy még sokszínűbb legyen a tanulás, a tankönyv végén egy gyűjteményt
találhattok, amelyben olvasmányok, játékok, kreatív feladatok és dramatikus játékok
kapcsolódnak egy-egy leckéhez. Kipróbálhattok különböző szerepeket, megismerhettek többféle emberi nézőpontot. Ezek közül tanárotokkal szabadon választhattok.
A leckékben képi jelek segítenek abban, hogy az óra mely részéhez ajánlunk
olvasmányt vagy feladatokat a gyűjteményből.

❞

63.
oldal

OLVASMÁNY

62.
oldal

JÁTÉK

65.
oldal

KREATÍV FELADAT

73.
oldal

DRAMATIKUS JÁTÉK
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❞

Olvasmányok

Az olvasmányok szorosan kapcsolódnak a tankönyvi leckéhez. Olvassátok el a szöveget, 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 hangulatban teljen el.

Kreatív feladatok
A kreatív feladatok csoportos vagy egyéni tevékenységre biztatnak. Saját ötleteiteket,
gondolataitokat is kifejezésre juttathatjátok. Közben kreativitásotokat fejleszthetitek,
új tevékenységgel bővíthetitek.

Dramatikus játékok
Játszani jó, nemcsak egyedül, hanem csoportban is. Ezek a játékok erre valók. Így
játékosan is tanulhattok.
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Jó tanulást kívánunk!
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I. A TÁRSAS EGYÜTTÉLÉS
KULTURÁLIS GYÖKEREI
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1.

Közösségeink értékei

Az előző évben magunkról, családunkról, szűkebb közösségeinkről tanultunk,
beszélgettünk. Megállapítottuk, hogy minden egyén egy vagy több, kisebbnagyobb közösséghez tartozik. A szülők, a gyerekek a családnak, a tanulók egy
osztálynak, illetve egy iskolaközösségnek a tagjai. Ezenkívül tartozhatsz még
egyéb közösségekhez is. Tagja vagy az iskolai sportcsapatnak? Jártál a nyáron
táborban, ahol a sok táborlakó egy közösséget alkotott? A legtöbb közösség egy
nagyobb közösség része is.
68.
oldal

1. Állítsd sorrendbe az alábbi közösségeket, kezdd a legkisebb egységtől, haladj
a legnagyobb felé!
egy utcában lakók közössége
a Földön élő emberek
család
egy település lakossága

egy kontinens lakossága

nemzet

22. Melyik közösséghez tartozol szívesen? Miért?
A közösségeknek vannak céljaik. Ezeket a célokat
a tagok közösen igyekeznek megvalósítani. Aki nem tud
alkalmazkodni a közös célokhoz, nem tud azonosulni
velük, aki a saját érdekét előtérbe helyezi a csoportéval
szemben, az nem lesz hatékony tagja a csoportnak.
▶ Milyen célokkal tudsz azonosulni? Melyek azok a célok, amelyek megvalósításában sosem vennél részt?
A közösségnek vannak szabályai, amelyeket a tagoknak be kell tartani. Ezek
a szabályok nemcsak korlátoznak, hanem óvnak, védenek is egyben. Azért is
szükséges ismerni őket, hogy be tudjunk illeszkedni az adott közösségbe.
▶ Emlékezz vissza: könnyű vagy nehéz volt a legutóbbi
közösségbe való beilleszkedésed? Miért? Maradtál-e
már ki olyan társaságból, amelyhez szívesen tartoztál volna? Milyen érzések uralkodtak el rajtad, amikor kirekesztettek? Segítettél-e már valakit beilleszkedni abba a csoportba, amelynek te is tagja vagy?

10

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 10

68.
oldal

2022. 03. 10. 8:13

A közösségek tagjainak megvan a maguk feladata. Ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az
együttműködés, a tagoknak egyenként a legtöbbet kell kihozniuk magukból a köz érdekében. Miután a tagok különbözőek, mindenkinek
más az erőssége és a gyengesége, a feladatokat
felosztják egymás között, személyre szabva.
▶ Neked mik az erősségeid? Milyen feladatot vállalsz szívesen, milyet kevésbé?
Miért?
Egy közös feladat elvégzésekor együtt kell működni a társakkal. Van, akinek ez
könnyen megy, van, akinek nehezebben.
▶ Te melyik csoporthoz tartozol? Könnyen alkalmazkodsz,
vagy nehezebben? Elfogadod az irányítást, vagy te akarsz
vezető lenni? Meghallgatod mások véleményét, vagy
mindig te mondod meg a tutit? Szeretnek veled együtt
dolgozni, tevékenykedni a többiek? Bíznak benned?
Előfordul, hogy a közösség tagjai nem értenek egyet, konfliktus alakul ki közöttük, mert mindenki a saját érdekét védi.
Ez természetes, hiszen különbözőek vagyunk. Mások véleményére nyitottan, higgadtan megbeszélve a problémát megegyezhetünk egy közösen elfogadható álláspontban.
A közösségi értékek olyan tulajdonságok, tevékenységek, alkotások, melyek egy
csoport tagjai számára hasznosak, elismeréssel bírnak.

❞

67.
oldal

Állatok viselkedésén keresztül közösségi értékeket mutat be Varga
Katalin: A kesztyű című meséje is.
68.
oldal

Tavaly a közvetlen környezetünkben lévő csoportokat, közösségeket vizsgáltuk,
bennük a saját helyünket, szerepünket, felelősségünket. A lecke elején említettük, hogy a legtöbb közösség egyben egy nagyobb közösség része is. Az osztályközösség egy iskolaközösség része, az része a településnek, ahol az iskola működik. A település (falu, város) egy országnak a része, a benne élő emberek pedig
egy nemzethez tartoznak.
Ennek a tankönyvnek az első fejezetében azt szeretnénk megmutatni nektek,
hogy a magyar nemzet, mint egy nagy család Európa szívében, milyen értékeket
hordoz, miért lehetünk büszkék arra, hogy ehhez a közösséghez tartozunk.
11
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2.

Magyar nemzetünk, magyar hazánk

MAGYARSÁG

nemzet: emberek olyan csoportja, amely közös kultúrával, közös
múlttal rendelkezik…
haza: saját élettér, ahová
az ember született, ahol él

Mi, akik szüleinktől – anyanyelvként – a magyar nyelvet tanultuk meg, a magyar
nép tagjai vagyunk, a magyar nemzethez tartozunk.
Akkor is, ha az elmúlt bő 100 esztendő történelmi viharai felmenőinket (déd- és
nagyszüleinket, szüleinket) esetleg el is sodorták, ezzel más ország állampolgárai lettek. Összekötnek bennünket a családi, rokoni kapcsolatainkon, a mindennapi szokásainkon túl: közös történelmünk, nemzeti jelképeink, ünnepeink,
magyar nyelvünk és hagyományaink is.
A határainkon túli legnagyobb magyar közösségek a szomszédos országokban élnek.

❞

69.
oldal

Az első világháborút követően az ország nagy részét elcsatolták tőlünk,
a nemzeti összetartozás ugyanakkor fontos számunkra. Erről olvashattok az olvasmányban.
Lengyelország
Csehország

Ukrajna 0,3%,
Kárpátalján 12,1%
magyar

Szlovákia
8,5% magyar
Ausztria 0,1%
Burgenlandban 2,4%
magyar

Magyarország

Szlovénia
0,3% magyar
Horvátország
0,3% magyar

Románia 6,5%,
Erdélyben 19,1%
magyar

Szerbia 3,5%,
Vajdaságban 13%
magyar

1. Nézzétek
zétek meg a térképet, és beszélgessetek róla a kérdések alapján!
▶ Soroljátok föl, mely szomszéd országokban élnek még magyarok!
▶ Nevezzétek meg, melyik környező országban él a legnagyobb létszámú magyar anyanyelvű közösség!
▶ Gyűjtsétek össze, hogy a határon túl élő magyarok milyen nehézségekkel
küzdenek abból adódóan, hogy más állam területén élnek!
▶ Beszéljétek meg, hogy mi, az országhatárokon belül élők mivel tudnánk őket
segíteni!
70.
12
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Magyarok nemcsak hazánk területén és a szomszédos országokban, hanem a
világ minden részén élnek.
Magyarok a nagyvilágban

Összesen kb. 2,5 millió magyar él a Kárpát-medencén kívül.
Forrás: Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság

2. Nézzétek meg a világtérképet! Olvassátok le róla, hogy mely földrészeken élnek
magyarok! Hol a legnagyobb a létszámuk?

70.
oldal

3. Keressétek meg a szavak jelentését!
anyaföld

szülőföld

hazafi

▶ Párokban dolgozva válasszatok ki egy-egy szót, és beszéljétek meg, mit
jelenthet számotokra és a határainkon túl élő magyarság számára!
70.
oldal

4. Sok külföldön élő magyar számára fontos, hogy kapcsolatot tartson a többi
külhoni társával és az anyaországgal. Ahol nagyobb számban élnek magyarok,
ott rendszerint kialakítanak egy a találkozásokra, közös programokra alkalmas
helyszínt. Ilyen például Kanadában a Torontói Magyar Ház.
Keressétek meg a weboldalát, és nézzetek utána, milyen események, programok történnek ott!
13
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3.

Egy ország, több nemzetiség
…az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.
Szent István király intelmei
74.
oldal

Hazánkban nemcsak magyarok, hanem más nemzetiségű magyar állampolgárok
is élnek, akik a nemzetiségi jellemzőiket megőrizve a magyar kulturális értékeket
saját nyelvükkel, szokásaikkal, ünnepeikkel, hagyományaikkal gazdagítják.
Hazánkban ma tizenhárom, törvényben elismert nemzetiség él. Becsült arányuk
elérheti a lakosság 8-10%-át. Élnek még rajtuk kívül hivatalosan el nem ismert
nemzetiségek is hazánkban, számuk meghaladja a százezret.
görög
4642
cigány (roma, beás)
315 583

horvát
26 774

lengyel
7001
német
185 696
örmény
3571

bolgár
6272
ukrán
7396

szlovák
35 208
szerb
szlovén
10 038
2820

román
35 641
ruszin
3882

◀ Magyarországon élő
nemzetiségek (fő)
a KSH 2011-es adatai
alapján.
Jelentős számban
élnek Magyarorszá
Magyarországon zsidó identitású
magyarok, de nem
tekintjük őket nemzeti
nemzetiségeknek.

1. Tanulmányozzátok a kördiagramot!
Beszéljétek meg, hogyan alakulnak a nemzetiségek létszámai Magyarországon!

❞

71.
oldal

Móra Ferenc regénye a török hódoltság korába visz vissza bennünket, a nemzetiségek együttélésének egy szép példáját mutatja be.

2. Találkoztatok-e már más nemzetiséghez tartozó emberekkel?

szlovák

szerb

román

cigány

14
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3. A magyar történelemben, művészetben, sportban számtalan olyan kiváló egyéniséggel találkozunk, aki bár szlováknak, lengyelnek, szerbnek vagy németnek
született, mégis életművével, tetteivel igazolta hazaszeretetét, Magyarországhoz való kötődését.
Meg tudod mondani, melyik kép kit ábrázol?

Bem József: lengyel származású
magyar honvéd, az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc altábornagya, a székelyek Bem apója.

Zrínyi Miklós: horvát bán, megyei főispán, költő és hadvezér a
17. században.

Pollack Mihály: magyarországi
német építész, többek között a
Magyar Nemzeti Múzeum és a Sándor-palota épületének alkotója.

Damjanich János: az 1848–49es forradalom és szabadságharc
egyik legkiválóbb tábornoka,
korábban a császári-királyi hadsereg szerb katonája.

Tessedik Sámuel: lelkész, pedagógus, szakíró a 18. és 19. század
fordulóján. Német anyanyelvű, a
szarvasi iskola alapítója.
74.
oldal

75.
oldal

15
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4.

Anyanyelvünk, nemzeti jelképeink
Addig vagyunk magyarok, míg magyarul beszélünk,
magyarul gondolkodunk, magyarul tanulunk.
Kányádi Sándor

Magyar nemzetünket országon belül és kívül összeköti anyanyelvünk, a nemze
nemzeti jelképeink, történelmi, nemzeti ünnepeink. Ha egy idegen országban magyar
szót hallunk, vagy ha a magyar zászlónkat és címerünket látjuk, és felcsendül
a Himnusz zenéje, tudjuk, hogy egy nemzethez tartozunk.
Anyanyelvünket születésünktől fogva fokozatosan sajátítjuk el, mire felnőtté válunk, már igen bőséges szókinccsel is rendelkezhetünk.
A magyar nyelv több szempontból is nagyon különleges. Egyedisége miatt más
nyelvhez nem hasonlítható.
78.
oldal

Mint jelképes erő és
hatalom, a magyar
szó nekünk a legnagyobb ereklye.
Kegyelet, hűség és
becsület illeti őt.
Tamási Áron

Az évezredekkel ezelőtt megjelenő magyar nyelvünk
nagyjából ezer ősi eredetű szót tartalmazott, ma pedig
már több mint egymillió szóval rendelkezik. Sajátossá
Sajátossága a dallamosság, ami a tisztán ejtett rövid és hosszú
hangjainknak, valamint a magán- és mássalhangzóink
arányának köszönhető. Toldalékokkal színesednek,
módosulnak szavaink, melyek gyakran több jelentéssel
bírnak. Szókincsünket idegen kifejezések is gazdagítják.

1. Nézzetek utána, hogyan vélekednek Európában és a világban a magyar nyelvről!
Hány ember anyanyelve az Európai Unióban? Mennyien beszélik a nyelvünket
a világban?

❞

76.
oldal

Magyar nyelvünk sokszínűségét mutatja Gyimóthy Gábor Nyelvlecke
című verse is.

A 18. század végén kezdődött el Magyarországon a nyelvújítási mozgalom, melynek
eredményeként anyanyelvünk egyszerűsödött, egységesebbé vált, szókincse bővült, sok szó új formát kapott. Kiemelkedő képviselője Kazinczy Ferenc volt.
78.
oldal

78.
oldal

16
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2. Beszéljétek meg, miért volt szükség nyelvújításra, és hogyan változott a nyelvünk ennek hatására!
Nemzeti jelképeink: a magyar zászló, a címer és a Himnusz. Ezeknek a formáját
nemzeti alaptörvényünk rögzíti.
Nemzeti jelképeink közül a zászló és a címer története szorosan összefügg egymással, hasonló szimbólumokat jelenítenek meg. Kiemelkedő szerepük volt
történelmi eseményeink során. A középkor elején a magasan lengő zászló és a
ruházatra varrt címer alapján ismerték fel egymást a magyarsághoz tartozó katonák és a lovagi tornák résztvevői.
A háromszínű (trikolór) zászló
„Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű,
sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll”.

(Részlet az Alaptörvény I) cikkének (2) bekezdéséből.)

Erő
Hűség
Remény

3. Mit gondoltok, hogyan kapcsolhatók a nemzeti lobogó
színei az erő, a hűség és a remény fogalmához?
Magyarország címere
„Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében
zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén
ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.”
(Alaptörvény I) cikk (1) bekezdés)

4. Hazánk címere több változtatás után érte el jelenlegi formáját.
Nézzetek utána, milyen címereink voltak korábban!
A Himnusz
Van egy olyan nemzeti énekünk, amit előbb megtanulsz, mint hogy a tartalmát
megértenéd. Amíg kicsi vagy, csak hallgatod: a rádióban, a televízióban, amikor a
győztes magyar sportolók tiszteletére felhúzzák a rúd csúcsára a piros-fehér-zöld
nemzeti lobogónkat.
Hallgatod az iskolai és városi ünnepségeken, ahol tiszteletadással, olykor meghatódva éneklik együtt a résztvevők. Egy idő után magad is megpróbálod dúdolni, s egyre biztosabban énekled a többiekkel. Ez a dal a magyar himnusz.
Hazánk nemzeti jelképe a Himnusz, Kölcsey Ferenc költeménye, melyet Erkel
Ferenc zenésített meg. A vers első versszakát énekelve, Istenhez fohászkodva
kérjük áldását és oltalmát egész nemzetünkre.
17
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5.

Nemzeti értékeink, kultúránk
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Sajó Sándor

Nemzeti kultúránk részét képezik azok az értékek, melyek egyediségükkel megkülönböztetnek bennünket más nemzetektől.

❞

79.
oldal

Nemzeti jelképeinken túl nemzeti értékeink és a hungarikumok is
hozzájárulnak ahhoz, hogy büszkék lehessünk arra, hogy magyarok
vagyunk. Olvassátok el a hungarikumokról szóló ismertetőt!

1. Beszéljétek meg, milyen magyar értékeket ábrázolnak a képek, és hogyan kapcsolódnak magyar kultúránkhoz!
I. Agrár- és élelmiszer-gazdaság
A magyar ételek és italok világhírűek. A szegedi Pick szalámi, a makói hagyma,
a tokaji aszú, a gyulai kolbász, a kürtőskalács ízeivel méltán vívta ki a nemzeti
elismerést.

II. Egészség és életmód
Az egészség és életmód kategóriába gyógyhatású készítmények és gyógyvizek tartoznak.
III. Épített környezethez
Az épített környezethez tartoznak az erdélyi magyar
településen, Torockón található, egyedi stílusban
épült házak.

18
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IV. Ipari és műszaki megoldások
Ebbe a kategóriájába soroljuk az ipari termelés szellemi termékeit, tárgyi javait,
melyek a gép- és műszergyártáson túl a kézművességet is magukban foglalják.

V. Kulturális örökség
Jelenleg a kulturális örökségünk területén találjuk a legtöbb
hungarikumot. A szellemi és tárgyi javak egyaránt helyet kapnak
közöttük. Ilyenek például az irodalmi és kézműves alkotások, a
zeneművészet, az emlékhelyek.

VI. Sport
Kiemelkedő sportolói teljesítménye alapján méltán
került be Puskás Ferenc a hungarikumok közé.
VII. Természeti környezet
Természeti értékeink több tájegységünkön megtalálhatók. Így például az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt
barlangjainak, valamint a tiszavirág és tiszavirágzás értékeinek védelme és megóvása mindannyiunk számára kiemelt fontosságú.
VIII. Turizmus és vendéglátás
A turizmus és vendéglátás csoportjába híres ételeink kerültek.
80.
oldal
80.
oldal

2. Gyűjtsetek minél több olyan magyar értéket, amelyek híressé teszik nemzetünket!
3. A hungarikum.hu oldalról keressétek meg a saját megyétekben
vagy településeteken található nemzeti értékeket!

80.
oldal
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6.

Ünnepeink, hagyományaink
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen…
Márai Sándor

Minden nemzetnek megvannak a saját kultúrájához köthető ünnepei, hagyományai, szokásai. A magyar nép életében sincs ez másképp.
Vannak ünnepek, melyeket a világ más nemzetei is fontosnak tartanak. Ezek az
emberi élet főbb eseményeihez, a természet változásaihoz, egyházi alkalmakhoz
vagy jelentős történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Ezeket az alkalmakat az
különbözteti meg a hétköznapoktól, hogy ilyenkor általában nem végzünk munkát, különleges ételeket fogyasztunk, ünnepi öltözetet öltünk, templomba megyünk. Ezekhez sajátos, a nemzetre jellemző hagyományok, szokások kötődnek.
Az ünnepek, hagyományok, szokások az évszázadok során alakultak ki, formálódtak. Annak ellenére, hogy némely hagyomány már kikopott, el82.
oldal
tűnt, újabbak vernek gyökeret a családok, közösségek életében.
1. Milyen ünnepekhez, hagyományokhoz, szokásokhoz kapcsolódnak a képek?

2. Beszélgessetek arról, hogy a saját környezetetekben, településeteken, családotokban milyen hagyományokat, szokásokat őriztek, ápoltok!
A nagy egyházi ünnepekhez is kapcsolódnak olyan népszokások, melyek egy-egy
településen a mai napig élnek. Karácsonykor a betlehemezés, húsvétkor a locsolkodás vagy a pünkösdi ünnepkörben a pünkösdikirály-választás.
82.
oldal

Nemzeti ünnepeink jelentős történelmi eseményekre emlékeztetnek, amelyek egyben munkaszüneti napok is. Az Alaptörvény értelmében nekünk, magyaroknak három nemzeti ünnepünk van, melyeken népünk összetartozását ünnepeljük. Ezek az ünnepnapok a határainkon kívül élő magyarok
életében is fontosak.
20
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Magyarország nemzeti ünnepei
március 15. napja, az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc emlékére
augusztus 20. napja, az államalapítás és Szent István király emlékére
október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére
3. Beszéljétek meg, hogy az alábbi képek hogyan kapcsolódnak a nemzeti ünnepekhez, illetve az ünnepelt történelmi eseményekhez!

82.
oldal

4. Egy nemzet életében vannak történelmi
eseményekhez kötődő nemzeti emléknapok is. Melyik jut eszetekbe a képről?
Mely történelmi eseményekről szoktatok
még megemlékezni? Hogyan?
5. Van-e az eddig említetteken kívül olyan esemény, amelyről minden évben megemlékeztek?

❞

81.
oldal

1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napját. Az olvasmányból megtudhatjátok, miért vált ez a nap ünneppé.
21
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7.

Településünk értékei
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az úton.
Radnóti Miklós

1. Radnóti Miklós Nem tudhatom című versének részletében a haza, a szülőföld
otthonként jelenik meg, amelyet jól ismerünk.
▶ Fontosnak tartjátok-e, hogy lakóhelyeteket, hazátokat minél jobban megismerjétek?
▶ Mitől érzitek otthon magatokat falvatokban, városotokban, vidéketeken?
Megfigyeltetek-e már olyan dolgot, amely elrontja az otthonosság érzetét?
A település az a hely, ahol emberek élnek, dolgoznak, iskolába járnak. A településeket lélekszámuk, betöltött szerepük alapján különböző típusokba sorolják:
tanya, község, város, nagyváros, főváros, világváros.

2. Nézzétek meg a képeket! Ti milyen típusú településen éltek? Milyen előnyei vannak a településetek nagyságának, lélekszámának?
3. Milyen lehetőségeitek vannak saját településeteken ellátás, munka, kultúra-művelődés, sport stb. tekintetében?
4. Milyen értékekre vagytok büszkék településeteken?

84.
oldal
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❞

83.
oldal

Olvassátok el a kisbéri Mini-Magyarország Makettparkról szóló olvasmányt. Milyen értéket képvisel a településen és Magyarországon?
84.
oldal

83.
oldal

Egy-egy település értékét nagymértékben meghatározza az ott élők közössége.

5. Nézzétek meg a képeket! Beszélgessetek arról, hogy egy település közösségét
milyen tevékenységek, események kovácsolhatják össze, ezáltal hogyan erősíthetik kapcsolataikat az ott élő emberek!
6. Ti hogyan vesztek részt lakóhelyetek közösségi életében? Milyen tevékenységekkel tudjátok erősíteni a kapcsolatokat?
7. Milyen speciális (például hagyományőrző) csoportok működnek lakóhelyeteken,
amelyek megkülönböztetik azt egyéb településektől?
8. Milyen javaslataitok lennének a közösség összetartó erejének segítésére?
23
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8.

Egyéni felelősségünk a közösségben
Ahhoz, hogy valakinek szebbé tedd az életét, nem kell gazdagnak, szépnek vagy tökéletesnek lenned! Elég, ha csak ott
vagy és törődsz vele.
Ismeretlen szerző

Ötödik osztályban etikaórán már megismerkedtetek a közösség jellemzőivel,
a közösségbe való beilleszkedést segítő és nehezítő tulajdonságokkal és a beilleszkedéshez kapcsolódó szabályokkal, az együttműködés lehetőségeivel.
1. Elevenítsétek fel ezeket az ismereteket! Milyen jellemzői vannak a családi, a baráti, az iskolai és más közösségeiteknek?
Ha egy közösség célokat akar megvalósítani, akkor a közösség és az egyén érdekeinek azonosnak vagy hasonlónak kell lennie annak érdekében, hogy a tagok ne
kerüljenek ellentétbe egymással. Egy esetlegesen kialakult konfliktus akadályozhatja a közös cél elérését.
Az érdek olyan dolog, amit az egyének azért szeretnének elérni, mert úgy gondolják, hogy az valamiért a hasznukra lehet vagy a javukat szolgálja. Saját felelősségünk is, hogy egyensúlyt tudjunk kialakítani a többiekkel a jó kapcsolat és a közösség fennmaradásának érdekében.
Ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, feltétlenül meg kell határozni a közös célokat. Ha a közösség tagjai el tudják fogadni ezeket, és azok összhangban vannak
az egyén érdekeivel is, akkor az garantálja a közös sikereket.

❞

85.
oldal

Jeff Kinney (dzsef kinni) Egy ropi naplója című regényének részletében egy iskolai program meghiúsulásáról olvashatsz.

2. Idézzetek fel egy olyan szituációt, amikor egy közösségen belül érdekellentét
alakult ki a tagok között! Milyen megoldás született? Ha nincs ilyen emléketek,
találjatok ki egy érdekellentétből fakadó konfliktushelyzetet!
88.
oldal
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3. Értékeljük értékeinket! Példák segítségével magyarázzátok meg az alábbi fogalmakat!

tiszta lelkiismeret
biztonság
egészség

műveltség

tudás

rend

nyugalom

jó kapcsolatok

szeretet

szórakozás

barátok

hatalom

önzetlenség

siker

4. Önállóan válogassatok ki öt fogalmat az előző feladatban szereplők közül, melyeket a közösség érdekeinek szempontjából lényegesnek tartotok, és állítsátok
azokat fontossági sorrendbe! Indokoljátok meg választásotokat!
5. Nézzétek meg a képeket, és gondoljátok végig az alábbiakat!
87.
oldal
▶ Tudtok-e hasonló kezdeményezésről a környezetetekben?
▶ Részt vettetek-e már ti magatok is olyan munkában, melyet önként vállaltatok? Mi volt ez, milyen érzéssel töltött el benneteket?
▶ Milyen hasonló tevékenységekben tudnátok felelősséget vállalni a közösség
céljainak megvalósításában?

▶ Gyűjtsetek ötleteket arra, milyen módon segíthetnétek másoknak a környezetetekben, vagy hogyan tudnátok a környezeteteket jobbá tenni!
▶ Válasszatok ki kettőt, amelyet az elkövetkező hetekben meg is tudtok valósítani!
▶ Számoljatok majd be a tapasztalataitokról!
87.
oldal
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9.

A gyermekek jogai
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg a szavaidat!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg a szokásaidat!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg a jellemedet!
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg a sorsodat!
Frank Outlaw

A gyermekjogokkal kapcsolatos kérdések fontos szerepet töltenek be a világ
országainak többségében. 1989. november 20-án született meg az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ) által kiadott gyermekjogi egyezmény, mely a gyermekek jogairól szól. Ezt az egyezményt 193 ország fogadta el, köztük hazánk is.
Itthon 1990-ben törvénybe is iktatták. Az egyezményben felsorolt jogokat a felnőtteknek, illetve az államoknak kell biztosítaniuk.

❞

89.
oldal

Ismeritek a jogaitokat? Részletes, jól megérthető információkat találtok róluk az olvasmányban. Érdemes tájékozódnotok!

Az egyezmény védi a gyermekek jogait, ugyanakkor utal kötelességeikre is: elsősorban a szülők és gyerektársaik jogainak tiszteletben tartására.
1. Olvassátok el a gyermekek kötelességeihez kapcsolódó példákat! Beszéljétek
meg, mit jelenthetnek ezek a számotokra!
Ha a jogok minden gyereket megilletnek nemre,
származásra, társadalmi helyzetre, nyelvre, korra, állampolgárságra vagy vallásra való tekintet
nélkül, akkor a gyerekeknek maguknak is kötelességük mindenkivel emberségesen bánni.
Ha a gyerekeknek joguk van arra,
hogy megvédjék őket a konfliktusoktól, a kegyetlenkedéstől, a kizsákmányolástól és az elhanyagolástól,
akkor nekik is kerülniük kell az öszszetűzéseket, verekedéseket.

Ha a gyerekeknek joguk van
a tiszta környezethez, akkor
nekik is kötelességük, hogy
környezetükre vigyázzanak.

Ha minden gyereknek joga van a teljes
élethez, akkor nekik maguknak is segítséget kell nyújtaniuk a szükséget szenvedőknek vagy fogyatékos társaiknak.

Ha a gyerekeknek joguk van a tanuláshoz, akkor a képességeiknek
megfelelő lehető legtöbbet kell kihozniuk magukból, és tudásukat
és tapasztalatukat lehetőleg meg kell másokkal osztaniuk.
26
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2. Az egyezmény szövege alapján megfogalmazott elvárásokból válasszátok ki
azokat, amelyeket a legkönnyebb, illetve a legnehezebb betartani!
▶ Tudjatok közösen játszani, tanulni, dolgozni!
▶ Legyetek képesek megérteni és elfogadni,
hogy kölcsönösen függtök egymástól!
▶ Fogadjátok el, hogy az emberek sokfélék!
▶ Erőszakmentesen oldjátok meg a konfliktusaitokat!
▶ A különböző élethelyzetekben hozzatok megfontolt döntéseket!
▶ Legyetek sikeresek családi, baráti és iskolai kapcsolataitokban!
▶ Tudjátok kihasználni a modern technológia nyújtotta lehetőségeket!
3. Miben szenved hiányt az alábbi szövegben szereplő fiú? Kinek a kötelessége
lenne segíteni neki?
Móricz Zsigmond Fillentő című novellájában szívszorítóan ír arról a kócos és elhanyagolt kisfiúról,
akit hazugnak nevez a tanító, mert arra a kérdésre,
hogy miért nem fésülködött, azt válaszolja, hogy
az édesanyja fésülte meg aranyfésűvel. A gyerek,
aki még kisbaba korában veszítette el édesanyját,
egy álomvilágban él, hogy ne kelljen szomorú sorsával szembenéznie. Mindennap máshol adnak neki enni, egy óriási kabátból
szinte ki se látszik, a körülötte élők pedig nem kíváncsiak rá, így nem tudják,
hogy milyen kínokat él át nap mint nap.
4. Az internet ma már szinte nélkülözhetetlen része lett életünknek. Szüksége van
rá egy hatodik osztályosnak is? Alkossatok párokat! A pár egyik tagja érveljen az
internet hasznossága mellett, a másik domborítsa ki a veszélyeit! Egyiküknek
sokat segíthet az egyezmény figyelmeztetése.
Az egyezmény figyelmeztet, hogy az internetes fórumokon több problémás szöveg is található. Sokszor a videójátékok, a becsapós hirdetések, a keresőszavakkal véletlenül megtalált oldalak rejtenek
csapdákat, és okoznak igazi nagy bajt.
94.
oldal
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1. Elevenítsétek fel az elmúlt órákon szerzett ismereteiteket! Milyen fogalmakkal
tudnátok kiegészíteni a képet? Írjátok le a füzetetekbe!
2. Válasszatok ki néhányat a fogalmak közülük! Milyen eseményekhez, helyszínekhez, emberekhez köthetők? Készítsetek hozzá gondolattérképet!
3. Beszélgessetek arról, hogy az egyéni felelősségetek és jogaitok milyen összefüggésben állnak ezekkel a fogalmakkal!
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II. A TERMÉSZET RENDJÉNEK
MEGŐRZÉSE
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10.

Technikai fejlődés
Ami ma lehetetlen, az holnap megvalósulhat.
Öveges József

Az utóbbi évtizedekben a technikai fejlődés nagymértékben felgyorsult. A fej
fejlesztések, újítások hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre könnyebb legyen életünk.
Ezek ugyan sok előnnyel járnak, de vigyáznunk kell arra, hogy ne befolyásoljanak bennünket túlságosan!
1. Nézzétek meg a képeket! Milyen eszközök lehetnek, mire használjuk őket?
Beszéljétek meg, hogy hasznosak-e, vagy esetleg feleslegesek!

2. Sokat hallani mostanában a vezető nélküli autókról. Az új technológia egyik legvonzóbb ígérete, hogy a járművek egymás közötti kommunikációjának köszönhetően csökken majd a dugók és a balesetek száma. Biztosan tudjátok azt is,
hogy a budapesti 4-es metró is vezető nélkül üzemel. Furcsa látni, hogy senki
sem vezet egy mozgó járművet. Mit gondoltok erről a fejlődési irányról? Beszélgessetek arról, hogy milyennek képzelitek el a jövő közlekedését!
3. Nézzétek meg a képeken ábrázolt helyszíneket! Hol élnétek szívesebben? Van-e
tapasztalatotok a bemutatott közlekedési helyzetekről?

30
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4. „Nem az a fejlett város, ahol még a szegények is autóval járnak, hanem ahol még
a gazdagok is a tömegközlekedést használják.”
A gondolat a dél-amerikai Kolumbia fővárosának, Bogotának vezetőjétől származik. Egyetértetek-e vele?

❞

96.
oldal

Busszal a demokráciába címmel Bogotá polgármestere tartott előadást a városában lezajlott fejlesztésekről. Beszéljétek meg felvetéseit!

5. Gondoljátok végig, beszéljétek meg…!
▶ A táblázatban felsorolt eszközök közül melyiket használjátok rendszeresen,
nap mint nap?
▶ Mire használjátok ezeket az eszközöket?
▶ Mennyi időt töltötök velük?
▶ Képzeljetek el egy napot ezek nélkül!
▶ Milyen nehézségek adódhatnának ezek hiányából?
▶ Gondolataitokat és saját tapasztalatitokat rendszerezzétek az alábbi táblázat szerint a füzetetekben!
Előnyök

Hátrányok

Velük

Nélkülük

számítógép
okostelefon
tablet
televízió
rádió
elektromos áram
háztartási eszközök
barkácseszközök
100.
oldal

6. Keressetek találmányokat, eszközöket az alábbi szempontok alapján!
Találjatok ki hasonlókat ti is! Beszéljétek meg elgondolásaitokat, ötleteiteket!
Fogyatékossággal élőket
segítő találmányok

Szükséges, de még nem
létező találmányok

Felesleges vagy káros
találmányok

100.
oldal

7. Írj otthon egy naplójegyzetet az okostelefonról a 100. oldalon
található kérdések alapján!

100.
oldal
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11.

Képernyőink hatalma

1. Beszélgessetek!
▶ El tudnátok-e képzelni mindennapjaitokat a televízió, a számítógép, a tablet,
az okostelefon képernyőjének nézegetése nélkül?
▶ Ismertek-e olyan egészen kicsi gyermeket, aki nagyon sok időt tölt digitális
eszközök előtt, és nem igazán tud elszakadni tőlük?

A képernyők számos lehetőséget nyújtanak a felnőttek és a gyermekek számára egyaránt, ugyanakkor a legtöbb pszichológus és orvos szerint kissé túlzásba
visszük ezek használatát.
HASZNÁLJÁTOK OKOSAN AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖKET!

❞

101.
oldal

Az olvasmányban egy nagyszüleitek korabeli ember visszaemlékezéseit olvashatjátok a televíziózási szokások változásáról.
103.
oldal

2. A televízió csak az egyik, talán nem is a legtöbbet nézett képernyő az életünkben. Számold össze, hány képernyő van otthonotokban, majd készíts és tölts ki
egy hasonló táblázatot! Hasonlítsátok össze eredményeiteket!
Képernyőink

db

Mire használom?

Hány percet használom
naponta?

televízió
számítógép
okostelefon
e-könyv-olvasó
…
32
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A képernyőkön keresztül számos információ birtokába juthatunk, amelyek igazságtartalma gyakran megkérdőjelezhető. Nagyon fontos, hogy tudjunk különbséget tenni a valós és valótlan információ között, hiszen az internet a helytálló információkkal együtt felgyorsította az álhírek terjedését is. A hoax jelentése: hatáskeltő
álhír, „kacsa”.
3. Figyeljétek meg, hogyan derült ki egy fantasztikus hírről annak valótlansága!
A […] fotóhoz mellékelt leírás szerint mintegy 50
kilós házicica azért nőtt ekkorára, mivel tulajdonosa
az Atomic Energy of Canada Limitednél dolgozott.
A nukleáris sugárzással fűszerezett történet sokak számára hihetőnek bizonyult, amíg ki nem derült, hogy
a macska gazdája egy kis Photoshop-gyakorlat során
készítette a képet, amelyről saját bevallása szerint nem
gondolta volna, hogy bárki valósnak hiszi majd.
A kép és a szöveg forrása: http://hvg.hu

104.
oldal

4. Vannak olyan dolgok, melyeket a valóságban látni kell, és személyesen át kell
élni ahhoz, hogy megtapasztaljuk hatásukat életünkben.
Osztályozd a füzetedben, mennyire fontosak számodra az alábbi tevékenységek!
1 = Egyáltalán nem fontos. 5 = Nagyon fontos.
Egy jó beszélgetés
Szabadtéri játék
Biciklizés a barátokkal
Rendszeres sportolás
Közös program a családdal
Virtuális játék a barátokkal
Játék a tableten
Mobilozás
Filmnézés
„Kockulás”

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

▶ Adjátok össze a világos és a sötét sávban elért pontjaitok számát, és hasonlítsátok össze az összegeket!
104.
▶ Közösen beszéljétek meg, hogy a képernyők mekkora
oldal
hatalommal uralkodnak az életeteken!
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12.

Túl nagy lábon élünk!
A Föld képes kielégíteni mindenki igényét, de nem
képes kielégíteni mindenki mohóságát.
Mahatma Gandhi

1. Mit jelent az, ha valaki „nagy lábon él”? Fogalmazzatok meg erről két-három
mondatot! Próbáljatok felhasználni minél többet a következő szavakból:

elkölt

keres
megtakarít
felelőtlen

mohó

termel
zsugori

felesleges

igény

fényűzés

elpazarol

kapzsi

fenntartható
hulladék

megőriz

felelős
szükséglet

Biztosan hallottátok már, hogy Földünkön a levegő hőmérséklete emelkedik,
energia- és vízkészletei csökkennek, népessége folyamatosan nő. Ezért a Föld
minden lakójának fontos feladata bolygónk védelme.
CSAK ANNYIT HASZNÁLJUNK FÖLDÜNK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIBŐL, ÉLTETŐ
ENERGIÁIBÓL, AMENNYIRE TÉNYLEGESEN SZÜKSÉGÜNK VAN!
Ökológiai lábnyomnak nevezzük azt a mérőszámot, amellyel az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatását meghatározzák.

❞

105.
oldal

Olvassátok el az ökológiai lábnyomról szóló szöveget! Gondolkozzatok el
közben azon, ti hogyan tudnátok csökkenteni a saját „lábnyomotokat”!

2. Készítsetek a füzetetekbe gondolattérképet arról, hogy az emberiség hogyan és
mire használja fel a Föld erőforrásait!
▶ Soroljatok fel a saját életetekből olyan tevékenységeket, amelyekkel ti magatok is hozzájárultok a Föld
terheléséhez!

A Föld
erőforrásai

34
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3. Az alábbi térkép a Föld energiafelhasználását mutatja be országonként. Minél
sötétebb színnel jelöl egy-egy területet, egy-egy országot, annál nagyobb annak
ökológiai lábnyoma.
Mely országok egy főre eső lábnyoma nagyobb vagy kisebb annál, mint amekkorát a Föld teherbírása lehetővé tesz (1,8 hektár)? Mekkora Magyarországé?
Használhattok térképet az országok azonításához!






    

   

Annak érdekében, hogy a Föld még meglévő energiatartalékai minél tovább
fennmaradjanak, minden országnak és azok minden lakójának tennie kell.
107.
oldal

4. Nézzétek meg a piktogramokat, és beszéljétek meg, hogy az alábbi szempontok
szerint mit tehetünk az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében!
Az ökológiai lábnyom közlekedéssel összefüggő részének csökkentése
Az ökológiai lábnyom vízfogyasztással összefüggő részének csökkentése
Az ökológiai lábnyom hulladékgazdálkodással
összefüggő részének csökkentése

Javaslataitokat írjátok le a füzetetekbe!

106.
oldal

107.
oldal
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13.

Tudatos vásárlás
Mindennap szükségünk van olyan dolgokra, melyek nélkül nem tudunk élni, így életünk része a vásárlás. Megvesszük mindazt, amiről úgy gondoljuk,
kell nekünk.

1. Fejezd be a következő mondatokat, majd meséld el első önálló vásárlásod történetét a többieknek is!
Amikor először
voltam vásárolni,…

…az volt
a legnehezebb,…

…úgy éreztem,…

…az volt a
legérdekesebb,…

…arra
gondoltam,…

2. Gondoljátok végig, miért nem könnyű dolog a vásárlás! A következő szavak,
mondatok segítségével fogalmazzátok meg, milyen tényezők befolyásolhatnak
benneteket a vásárlásban!
Akciós!

Biztosan jó lehet.

Megkóstolnám.

Kíváncsi vagyok, mi lehet ez.

Kell nekem!
Mindenkinek van már.

mban.

Láttam a reklá

Saját tapasztalataitok alapján gyűjtsetek további, vásárláskor felmerülő gondolatokat!

36
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3. Történt-e már veletek is olyan, hogy
▶ hirtelen ötlettől vezérelve megvettetek valamit, amit eredetileg nem is terveztetek (impulzusvásárlás);
▶ közvetlenül a pénztár előtt még beraktatok valami apróságot a kosaratokba;
▶ nehéz volt elmagyarázni a kistestvéreteknek, hogy amit betett a színes kis
kocsijába, azt nem mind fogjátok megvenni;
▶ drágább árut vásároltatok az ugyanolyan jó minőségű, de kevésbé híres márkájú olcsóbb helyett?

Ha tudatos
vásárló vagy,
AKKOR
 tájékozódsz az árakról,
az áruk minőségéről,
 ismered a vásárlói jogaidat,
 a legjobb ajánlatot választod.

❞

108.
oldal

Annak érdekében, hogy tényleg csak
azokat a termékeket vásároljuk meg,
melyekre valóban szükségünk van, és
a környezetünket is óvjuk, fontos, hogy
tudatos vásárlóvá váljunk, tudatos fogyasztók legyünk.
110.
oldal

Tudjátok-e, mit jelent az, ha valaki környezettudatosan gondolkodik,
cselekszik? Olvasmányunkban a környezettudatos vásárlásra vonatkozó javaslatokat olvashattok.

Tudtad, hogy ma már sok termék kap környezetbarát csomagolást,
melyek újrahasznosíthatóak, így csökkentik a hulladék mennyiségét és annak felhalmozását?

109.
oldal
110.
oldal

4. Nézzétek meg a képeket! Beszéljétek meg, mit tehettek vásárlás
során a környezetvédelem érdekében!

37

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 37

2022. 03. 10. 8:16

14.

A reklámok hatása
A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek,
hogy valaminek örülni fognak.
Rejtő Jenő

Egy tévéműsort félóránként megszakítanak a 10 percig tartó reklámok, a postaládánk naponta tele van hirdetőlapokkal. Az utak mentén óriásplakátok hirdetik, miért érdemes egy bevásárlóhelyre betérni. Ezek mind arra ösztönöznek
bennünket, hogy vásároljunk. A reklám nem csupán egy árucikk előnyös vonásait jeleníti meg, de szükségletet is teremt. Ez annyit jelent, hogy eddig nem volt
szükségünk egy adott dologra, de a reklám hatására úgy érezzük, most már van.
1. A szupermarketekben az olcsóbb árukat vajon miért a polcok alján találod, míg
az újabb, drágább termékek szemmagasságban, kézzel könnyen elérhető helyen vannak?
2. Bárkinek bármit? Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Képzeljétek el, hogy egy reklámcég munkatársai vagytok, és egy fagyasztószekrényt kell eladnotok az eszkimóknak! Készítsétek el a reklám tervét!
Akció! Most érdemes vásárolni!
50% árengedménnyel kínálunk
minőségi fagyasztóládákat!

113.
oldal
112.
oldal

3. Hogyan hatnak a reklámok? A reklámok is ugyanazokat az eszközöket használják a figyelem irányítására, mint akármelyik kép.
Figyeljétek meg, hogy az alábbi szempontok hogyan érvényesülnek a reklámképeken!
38
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Elhelyezkedés
A kép a középső részre kerül,
mivel a legtöbb figyelem ide
irányul.

Színek, fény és árnyék

Érzelmek, történetek

Az élénk színek, erős kontrasztok figyelemfelhívó szereppel
bírnak.

A megjelenítés során erős érzelmek kiváltására törekednek.

Egy plakát nem csak árucikkeket vagy
szolgáltatást reklámozhat. Vannak társadalmi célú reklámok is. Ezek olyan hirdetéseket tartalmaznak, melyek a közösség
számára hasznos magatartás megerősítésére vagy a káros magatartás visszaszorítására szolgálnak.
4. A kép alapján beszélgessetek arról, hogy
milyen társadalmi célok érdekében készítenek reklámokat! Gyűjtsetek hasonlókat,
melyek gyerekekkel kapcsolatosak!
5. Készítsetek reklámszövegeket olyan tevekénységekhez, melyek „jó célt” szolgálnak (pl. egészséges ételek vagy életmód, növény- vagy állatvédelem)! Írjatok
szlogent hozzá!


   


  

!

Köszönjük
113.
oldal

❞

111.
oldal

Régen a vásári kikiáltók áruikat az olvasmányban található módon
kínálták. Érdekes összevetni ezeket napjaink reklámszövegeivel.
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15.

Egészséges táplálkozás

Az egészséges táplálkozásról tavaly már tanultatok. Nem mindegy, hogy mi kerül az asztalunkra, vagyis nem mindegy, hogy mit fogyasztunk el. Az élelmiszerek nemcsak egészségünkre, de fittségünkre, közérzetünkre is hatással vannak.
1. Nézzétek meg a képet! Milyen főbb csoportokba soroljuk az élelmiszereket?
Melyek szolgálják egészségünket, illetve melyek
fogyasztása nem javasolt
(legfeljebb csak kismértékben)? Beszéljétek meg!

2. Mit ettél ma reggelire? Mindenki írja le, mit evett reggelire, ezután listáitokat
osszátok meg egymás között! Döntsétek el, hogy kinek a reggelije kapná közületek a Legegészségesebb Reggeli Díját!
3. Címkelesen. Tanulmányozzátok az alábbi élelmiszercímkéket! A címkepárok
egy-egy termék különböző minőségű és különböző árú változatának összetevőit
sorolják fel. A sok ismeretlen anyag neve ellenére kitalálható, melyek ezek.
▶ Mit gondoltok, mi lehet ez a két étel? Miből jöttetek rá?
▶ Az azonos termék két változata közül melyiket választanád? Miért?

116.
oldal
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❞

114.
oldal

Nem mindegy, mit és mennyit eszünk. Az olvasmányban sok hasznos
információkat találtok az egészséges táplálkozásról.

4. Termékbemutató. Készíts termékismertetőt a kedvenc élelmiszeredről a kérdések alapján! A bemutató után meg is kóstolhatjátok egymás kedvenceit.

a) Honnan származik?
b) Hogyan jut el hozzánk?
c) Hogyan termesztik/gyártják?

d) Kik dolgoznak a folyamatban?
e) Milyen alapanyagokat és adalék anyagokat tartalmaz?

5. Nézzetek utána, mit jelölnek az alábbi címkék!

116.
oldal

A hazánkban árult zöldségek, gyümölcsök, húsok egy része úgynevezett bioélelmiszer, ugyanis nem tartalmaz kimutatható mennyiségben vegyszert, szigorú
ellenőrzés mellett termelik, dolgozzák fel, és genetikai módosítás nélkül készül.
6. A terem falain túl… Ha legközelebb nagyobb élelmiszerüzletben jártok, keressetek bioterméket! Nézzétek meg a címkéjét, hasonlítsátok össze egy nem bio
termékváltozattal!
Beszéljétek meg, hogy a családotokban vagy környezetetekben hogyan tudnátok hozzájutni biotermékekhez!
116.
oldal
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16.

Valódi szépség
A szépség mulandó, csak a jóság állandó.
közmondás

Minden korban más és más testi adottságokat tartottak vonzónak, és mindig
fontos volt, hogy valaki szép-e.
1. Nézzétek meg a képeket, és beszéljétek meg, hogyan változott az emberi külső
szépsége a történelem során!

2. „Nem a ruha teszi az embert.” Beszéljétek meg, mit jelent a közmondás!
A vonzó külső sok ember számára nagyon fontos. Ezt többféle természetes módon érhetjük el: ápoljuk, eddzük magunkat, figyeljünk arra, hogy mit és mennyit
eszünk. Ugyanakkor ma már rengeteg mesterséges eszköz is segíti a vonzó külső kialakítását – a sminktől kezdve a különféle fogyókúrás és testépítő szereken keresztül egészen a plasztikai sebészetig. Biztos, hogy a mesterséges eszközöké a jövő?
118.
oldal
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3. Ki mondja meg, mi a szép? Ki mondja meg, ki a szép? Mi alapján állíthatjuk valakiről, hogy szép? Melyik állítással értesz egyet? Egészítsd ki!
Szép, mert olyan frizurája van, mint a világ legtehetségesebb focistájának.
Szép, mert hasonlít a szépségkirálynőre.

Szép, mert szép a bőre.

Szép, mert ápolt.

Szép, mert mindenki csodálja.
Szép, mert sokat ad a külsejére.

Szép, mert mindenkihez van jó szava.

Szép, mert mindig mosolyog.

Szép, mert sugárzik róla,
hogy

4. A szépség belülről fakad.
Mit jelent ez a mondás? Egyetértetek vele?
Mit tehetünk azért, hogy belőlünk is szépség fakadjon?

boldog.
119.
oldal

A vonzó ajkak érdekében mondj kedves szavakat. A kedves szemekért keresd a jót az emberekben. A karcsú alakért oszd meg ételed az éhezőkkel.
A szép hajért hagyd a gyermeknek, hogy ujjaival végigsimítsa naponta.
A lelki egyensúlyért sétálj azzal a tudattal, hogy sohasem vagy egyedül.
Sam Levenson amerikai humorista

▶ Egyetértetek ezekkel a gondolatokkal? Indokoljátok meg!

❞

117.
oldal

A tanmeséből megtudhatjátok, hogyan változott a tölgyfa saját
magáról alkotott véleménye a bagoly hatására.

5. Gondoljátok át és beszélgessetek arról, milyen kapcsolat van a következő fogalmak és a szépség között!
szeretet
harmónia

erő

szépség

egyéniség
önbizalom

egészség

119.
oldal

boldogság
természetesség
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17.

Virtuális tér

El tudnátok-e képzelni, hogy nincs telefon a ke
kezetekben, a táskátokban, de még a lakásotokban
sem? Valószínűleg többen adjátok azt a választ,
hogy nem, mint azt, hogy igen. Pedig 30-40 évvel
ezelőtt csak nagyon kevés családban volt telefon.
Találkozunk-e még valahol ilyen készülékekkel?
Ahol nem volt a közelben telefon, ott táviratban
értesítették egymást az emberek a sürgős információkról. A távirat néhány órán belül odaért a címzetthez. A nem sürgős eseményekről kézzel írott
levélben vagy képeslapon tájékoztatták egymást az
emberek, amelyet a posta néhány nap alatt szállított országon belül egyik településről a másikba.
1. Beszélgessetek!
▶ Kérdezzétek meg a szüleiteket, nagyszüleiteket, hogy…
… amikor fiatalok voltak, hogyan értesítették a másik városban élő rokonaikat egy fontos családi eseményről!
…mikor jutottak hozzá először telefonhoz!
…küldtek-e táviratot! Kinek? Mi volt a tartalma?
…mikor írtak utoljára kézzel, postán feladott levelet, képeslapot! Kinek?
▶ Ma is küldhet táviratot, aki szeretne? Hogyan tudjuk értesíteni egymást sürgős
esetben? Mi veszi át a kézzel írott levelek és képeslapok szerepét manapság?
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A közösségi oldala
kon
gyorsan tudunk
információkat átadni
, cserélni.
Például egy osztály
buli
programjához rö
vid időn
belül összegyűjth
etjük az
ötleteket.

121.
oldal
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Bár sokan elsősorban a közösségi médiát használják, az internet ennél sokkal
tágabb, sokoldalúbb, és többféleképpen használható.
2. Nézzétek meg az ábrát! Milyen alkalmazásokat, lehetőségeket rejt az internet, milyen tevékenységekre használhatjátok?
tanulás

tájékozódás
a várható
időjárásról

olvasás

moziműsor
keresése

banki
átutalás
indítása

vásárlás

útvonal
tervezése

információk
gyűjtése városokról,
tájakról

122.
oldal

Végezzétek el a feladatokat a 122. oldalon található leírás alapján!
3. A táblázatot füzetedbe másolva és kitöltve foglald össze az eddig megbeszélteket!
Melyek az internetes/mobiltelefonos kapcsolattartás legfontosabb
előnyei?

❞

120.
oldal

hátrányai?

Az online közösségi tér és az internet veszélyeket is rejt. A biztonságos
használatukról szóló tanácsokat érdemes megfogadnotok.

4. Nézd meg alaposan az interneten hagyott „nyomodat”! Milyen képet mutatnak
rólad a „lájkok”, a közzétett képek és szövegek, a csoportok, amelyeknek tagja
lettél? Vállalnád-e mindezt tíz év múlva is?
122.
Vitassátok meg, hogy mi indokolja azt a döntést, hogy bizonyos
oldal
közösségi oldalakon a regisztráció életkorhoz kötött!
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18.

Rajtunk is múlik!

A Föld – tudomásunk szerint – a világegyetem egyetlen „élő” bolygója. Sokat
hallunk arról, hogy „betegeskedik”. Az emberi civilizáció számára fontos nyersanyagai, energiaforrásai kimerülőben vannak, egyre nagyobb mértékű a környezetszennyezés, amely miatt az emberiség is veszélybe kerül, ezért nagyon
fontos, hogy óvjuk, vigyázzunk rá. Milyen lesz a jövőnk? Rajtunk, rajtad is múlik!
1. Szerintetek milyen lesz az élet 100 év múlva a Földön? Mit hagyunk utódainkra?
Mi az, amivel már nem találkozhatnak? Jó, vagy rossz-e ez?
125.
oldal

2. A két képcsoport közül vajon melyik mutatja inkább a jövőt?
Mitől függ, hogy hogyan alakul Földünk sorsa? Beszéljétek meg!

125.
oldal

3. Mit tehetünk már mától kezdve a Föld védelme érdekében? Fogalmazzatok meg
hasonló tanácsokat!
Lehetőleg hazai
termékeket vásárolj!
Használj újrahasznosítható
anyagokat!
Feleslegesen ne
folyasd a vizet!

Ne nyomtass feleslegesen!

Energiatakarékos
izzókat vásárolj!
A használaton kívüli
gépeket kapcsold ki!
Szelektíven gyűjtsd
a szemetet!
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❞

123.
oldal

Böszörményi Gyula A Gutenberg Lovagrend című regényének részlete
az elképzelt jövőbe kalauzol.

4. Ahhoz, hogy a Föld jövője a lehető legjobb legyen, szembe kell néznünk
életformánk környezetkárosító hatásaival, és csökkentenünk kell azokat.
Dolgozzatok csoportban! Válasszatok ki egyet a következő problémák közül!
▶ Rövid kutatómunka után számoljatok be róla a többieknek!
▶ Térjetek ki arra, megjelenik-e az adott probléma közvetlen környezetetekben, és ha igen, hogyan! Mutassatok be képeket, vagy meséljetek személyes
történeteket róla!
▶ Gyűjtsetek néhány javaslatot arra, hogyan javíthatunk a helyzeten! Melyeket
tudjuk megvalósítani mindennapi életünk során?
A levegő szennyezésének fő forrása
raz ipari termelés, főként az ene
an
ndó
gia előállítása, amelyre álla
a
szükségünk van. A városokban
öbb
legt
a
ik
maz
közlekedésből szár
egészségre káros anyag. Ha a szél
öt
nem söpri ki a port, kormot és füst
a városokból, kialakul a szmog. De
télen, a főként fával tüzelő falvakban
a-hasonlóan magas lehet a káros any
gok mennyisége a levegőben.

A szennyvizet – amely mesterséges, sokszor mérgező
anyagokat is tartalmaz –
leggyakrabban a természetes vizekbe engedjük viszsza. De az ártalmatlannak
tűnő szerves anyagok is
felboríthatják a vizes élőhely egyensúlyát. Azokban
az országokban, ahol nem
megoldott a csatornahálózat kiépítése, maga az ivóvíz is szennyezett lesz, és
járványokat okozhat.

Az emberi te
vékenység
okozza az ü
hatást, ame
vegházzly miatt nő
az átlaghőm
let. A glob
érsékális felmele
gedés átala
éghajlatot,
kítja az
szélsőségese
bb csapad
lás mellett
ékhula terméken
y területek
gá válhatna
si
v
atagk. Már most
mérhető a
jégtakaró o
sarki
lvadása, am
ely miatt e
dik a tenge
melkerek szintje.

itt élő apró
A szennyezés a talajt sem kíméli. Az
né válhat.
tlen
élőlények pusztulása miatt terméke
az ember szerAz élelmiszerekkel a káros anyagok
ter termőtalaj
vezetébe is bejuthatnak. Egy centimé
lehet.
kialakulásához akár 500 évre is szükség

125.
oldal
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Összefoglalás

1. A kép alapján ismételjétek át a témakör főbb ismereteit, fogalmait, és rendszerezzétek azokat az alábbi szempontok aszerint:
▶ technikai fejlődés,
▶ ökológiai lábnyom,
▶ a Föld jövője.
2. Beszéljétek meg, hogy a különféle képernyők, illetve az internet
▶ hogyan befolyásolják a mindennapi életünket,
▶ hogyan lehet őket „okosan” használni!
3. Elevenítsétek fel a tudatos vásárlással kapcsolatos tananyagrészt!
▶ Fogalmazzatok meg vásárlási tanácsokat annak érdekében, hogy egészséges
ételeket fogyasszunk!
▶ Gondoljátok át újra, hogy a reklámok milyen hatással vannak vásárlási szokásaitokra!
4. Ki a szép, mit jelent a szépség? Gondolataitokat osszátok meg egymás között!
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III. AZ EURÓPAI KULTÚRA
HATÁSA ÉLETÜNKRE
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19.

Hol az igazság?

Hogyan keletkezett a világ?
Mi célból születtünk erre a világra?
Miben különbözünk az állatoktól?

Van-e Isten?
Van-e halhatatlan lelkünk?
Mi lesz a Föld és az emberiség jövője?

1. A fentiek közül te melyik kérdést tartod fontosnak, érdekesnek, és melyiket kevésbé? Melyiket tetted már fel magadnak vagy másoknak? Milyen hasonló kérdések foglalkoztatnak még?
Mit gondolsz, ad-e ezekre a kérdésekre választ a tudomány, a művészet vagy
a vallás?
2. Tudomány, vallás, művészet. Arról, hogy hogyan keletkezett a világ, és benne az emberek otthona, a Föld, alapvetően két vélekedés fogalmazódik meg.
Az egyik szerint az emberiség a fizika belső törvényszerűségeinek eredményeként
jött létre, a másik szerint az embert egy természetfeletti, isteni akarat teremtette.
A képek ezt a két elképzelést ábrázolják: az első az ősrobbanást, Michelangelo:
Ádám teremtése című festményének részlete pedig a tudatos tervezést.

▶ Te melyik vélekedéshez állsz közelebb? Vajon hogyan, milyen hatások alakították benned az erről vallott nézeteket?
▶ Beszéljétek meg, hogy összeegyeztethetők-e a világ keletkezéséről alkotott
vélekedések!
▶ Mit gondoltok, mások lesznek-e attól az emberek, hogy ebben különböző nézeteket vallanak?
129.
oldal

129.
oldal
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3. Játék a szavakkal. Ismeritek-e az alábbi szavakat? Játsszatok velük a 129. oldalon leírtak szerint!
egyház
meggyőződés
hagyomány
hit
ateizmus
megtérés

sejtés

szertartás

tudás

vallás
129.
oldal

4. Ismerősek-e az alábbi mondatok? Hozzád melyik gondolkodásmód áll legközelebb? Ha egyik sem, próbáld megfogalmazni meggyőződésedet egy hasonlóan
rövid bekezdésben! Ez olyan feladat, amelyen érdemes alaposan elgondolkodnod, de nem kell megosztanod társaiddal, hogy mire jutottál.
A tudomány ma már a vallások úgy
yamag
nevezett „csodáira” is képes
rázatot adni. Nemsokára a lét kérdéseire is bizonyítható válaszokat
kapunk.

Nekem voltak olyan élményeim,
amikor megtapasztaltam Isten
létezését és jóságát, ezért hiszek
benne.

Amit a vallások állítanak, ellentmondanak a józan észnek. Értelmes ember nem lehet vallásos.

Nálunk mindenki vallásos. Engem
így neveltek, nem is tudom elképzelni, hogy a világ más legyen, mint
ahogy a vallásom tanítja!

Szerintem sem az egyházak tanítása, sem a tudományok okfejtései
nem képesek választ adni az élet
értelmére.

Én ugyan meg vagyok keresztelve,
137.
de nem foglalkozom vallásos dololdal
gokkal, és nem szoktam ilyen kérdéseken gondolkodni.

Lehetetlen, hogy ez a csodálatos világ
a maga törvényszerűségeivel és rendszerben való működésével csak úgy
magától jött létre, véletlenül.

❞

126.
oldal

Egyházi iskolába járó, 6. osztályos gyerekeket kérdeztünk a világ teremtéséről. Olvassátok el, hogyan vélekednek erről!
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20.

Vallási közösségek
( Jézus mondja:) …ha közületek ketten egyetértenek a földön
mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük.
Máté evangéliuma 18, 19–20.

1. Vallás és közösség. A vallásos emberek a hitüket nem egyedül, magányosan élik
meg, hanem közösségben. Egyházakat hoztak létre, hogy közösen mondjanak
hálát annak, aki hitük szerint a világot teremtette, gondjukat viseli. A közösség
tagjai együtt ünneplik jeles napjaikat, együtt gondolkodnak hitük tanításairól,
megosztják egymással örömüket, bánatukat, élményeiket.
▶ Hogyan jelenik meg ez a gondolat a fenti, bibliai idézetben?
▶ Ismertek-e vallási közösségeket, egyházakat lakókörnyezetedben vagy családotokat érintően? Meséljétek el, mit tudtok róluk!
▶ Keressetek olyan embert, akinek az életében meghatározó a vallási közösségéhez való tartozás! Kérdezzétek őt élményeiről, érzéseiről!
▶ Tudjátok-e, milyen erkölcsi szabályok vonatkoznak az egy vallási közösséghez tartozókra?
2. Az imádkozó ember.
Az imádság – beszélgetés Istennel.

131.
oldal

Figyeljétek meg a képeket!
▶ Miből látszik, hogy ezek a gyermekek imádkoznak? Mit szolgálnak az imádság külsőségei, a mozdulatok, testtartások, eszközök?
▶ Vajon milyen mondanivalója lehet az imádkozó embernek? Vajon mit vár
Istentől, aki imádkozik?
▶ Mit gondolsz arról az emberről, aki imádsággal fordul Istenhez?
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3. Szertartások. Minden vallásnak vannak úgynevezett szertartásai. Ezeknek
a lényege az, hogy a hívő ember megpróbálja kizárni a külvilágot, és igyekszik
Istennel kapcsolatba lépni. Ilyenkor is az őt körülvevő valóságos dolgokat használja ugyan, de ezek a hangok, szövegek és dallamok, mozgások, illatok, képek
és más tárgyak – hite szerint – az Istennel való párbeszéd eszközei.
Ha belépünk egy templomba, a jellegzetes tömjénillat, a falakon lévő freskók,
szentképek és szobrok, az orgona hangja vagy a szószék terítőjébe hímzett bibliai idézet mind imádságra hangolja az oda érkezőket.

▶ Kedveled-e a füstölők illatát? Téged milyen gondolatokra hív?
▶ Kedveled-e az orgonamuzsikát? Milyen érzéseket kelt benned?
▶ Milyen események azok, amelyek alkalmával a vallásos emberek a különböző szertartások által kiemelkednek a hétköznapok sodrásából?
▶ Számos más vallás is létezik, hozzájuk tartozó szertartásokkal. Nézzetek utána,
keressetek képeket, filmeket, amelyek különböző vallásos szertartásról szólnak!

❞

130.
oldal

Antoine de Saint-Exupéry (antoen de szant-ekzüperi) népszerű meséjének részletéből megtudhatjátok, miért fontosak a szertartások.

4. Foglald össze érzéseidet a megismert vallási szokásokkal kapcsolatban!
Egyetértesz-e az alábbi diákvélemények valamelyikével?
ő,
Nekem nagyon idegen, sőt idegesít
ak.
odn
tosk
ájta
amikor az emberek

Én sokat láttam, hallottam vallásos szertartásokról. Tudom, hogy ezek nagyon
szépek, értékesek, és sokak életében fontos szerepet játszanak. Tisztelem a vallásukat komolyan gyakorló embereket.

131.
oldal

Én ugyan nem vagyok vallásos,
de akár a tánc, akár sajátos fények és illatok néha engem is
egészen magukkal ragadnak,
szinte szárnyalok olyankor.
131.
oldal
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21.

Világvallások

Amióta az ember meg tudja fogalmazni, mit gondol a világ keletkezéséről, az
emberek életéről, feltételez egy olyan hatalmat, szellemi lényt (vagy lényeket),
amely fölötte áll, aki megteremtette.

❞

132.
oldal

A földön sok száz nép él, és ezek sok száz vallási rendszert alakítottak ki. A hat legelterjedtebb vallási közösségről (világvallás) az olvasmányban kaphattok információkat.
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1. Az alábbiakban a nagy világvallásokról láthattok képeket. Beszélgessetek róluk
az olvasmány alapján!
A világon a legelterjedtebb vallás a kereszténység, melynek jelképe a kereszt.
Amikor hitbeli, tanításbeli ellentétek, viták alakultak ki a kereszténységen belül,
kisebb csoportok váltak ki belőle. Az egyháztörténelem során létrejöttek az úgynevezett keresztény felekezetek.
▶ Nézzétek meg a keresztény valláshoz tartozó felekezetek ábráját!
▶ Hallottatok-e már valamelyikről? Tartoztok-e valamelyikhez?
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Az iszlám vallás a világ második legnagyobb egyistenhitű vallása.

A hinduizmus tagjai sok istenben hisznek.

A buddhizmus elsősorban Indiában és Kínában jellemző.

Kína vallásai közül a taoizmus a legősibb és legnagyobb vallás.

A zsidó vallás (izraelita vallás vagy judaizmus) eredete a bibliai Ószövetségben olvasható. Alapja az egyistenhit, szent irata a Tóra, mely a törvényeket tartalmazza.

134.
oldal
134.
oldal
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22.

A kereszténység és ünnepei

Magyarország lakosságának legnagyobb része kereszténynek vallja magát.
Hitelveiknek, tanításuknak az alapja a Biblia (Szentírás).
Az első keresztények közös jele volt a hal, benne hitvallásuk
szavainak görög kezdőbetűi: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó.
1. A kereszténység legnagyobb ünnepei: a karácsony, a húsvét és a pünkösd.
Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük,
húsvétkor kereszthalálára és feltámadására emlékezünk,
pünkösd pedig a keresztény egyház születésének a napja.

Jártatok-e már egyházi ünnepen templomban szüleitekkel, nagyszüleitekkel?

❞

135.
oldal

Az olvasmány a legnagyobb egyházi ünnepekről szól. Megtudhatjátok azt is, milyen szokások és ételek kapcsolódnak hozzájuk.

2. A keresztény felekezetek
Európában és Magyarországon is az egyik legelterjedtebb, a legtöbb lelket számláló felekezet a római katolikus.
Templomaikon kereszt található, a templomok belseje festményekkel, freskókkal, szobrokkal díszített. A templom középpontjában az oltár található az örökmécsessel. Legfőbb elöljárójuk a pápa. Alkalmukat szentmisének nevezik, melynek legfőbb tartalmi eleme a szent áldozás.
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A protestáns felekezet egyik ága a református. Templomuk nem díszes, puritán,
egyszerű. Közepén a szószék és az Úr asztala található, ahonnan a lelkipásztor
prédikációján keresztül Isten szól a hívekhez. A templom tornyán kakas és/vagy
csillag látható, melyek Péter tagadására és a betlehemi csillagra emlékeztetnek.

A protestáns felekezet kisebb létszámú közösségét az evangélikusok alkotják. Nagymértékben ötvözik a katolikusok és a reformátusok ismertetőjegyeit.
Templomaikon a három szimbólum (kereszt, kakas, csillag) bármelyike megtalálható lehet. Sok templom bejárati ajtaja fölött olvashatjuk jelmondatukat,
himnuszuk első sorát: Erős vár a mi Istenünk…

Beszélgessetek!
▶ Hasonlítsátok össze a különböző felekezetek ismertetőjegyeit!
▶ Keressetek hasonlóságokat és különbségeket a templomok,
a papi öltözetek és a jelképek/címer között.
▶ Melyik felekezet temploma található meg lakóhelyeteken?
Milyen jellegzetességei vannak?
▶ Jártatok-e már benne? Mikor? Meséljetek élményeitekről!
▶ Van-e az ismerőseitek között olyan, aki templomba jár?
Kérdezzétek meg tőle, miért fontos ez számára!

139.
oldal
139.
oldal
139.
oldal
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23.

Tények és feltételezések

1. Hihetünk-e a szemünknek? Mi a furcsa a két képen?

A füzetetekbe írjatok állításokat a képekről! Beszéljétek meg!
2. Dolgozzatok 3-4 fős csoportokban! Az egyik csoport döntse el az alábbi állításokról, hogy szerintük tényeket, vagy inkább feltételezéseket fejeznek ki! Esetleg
milyen más szóval jelölnétek őket?
A másik csoport azt beszélje meg, hogy mely állítás igaz, és melyik hamis!
Mutassátok be egymásnak eredményeiteket, érveljetek mellettük, vagy vessétek
fel a kétségeiteket! Fogalmazzátok meg közösen: mi a tény, és mi a feltételezés!
Petiben nem lehet megbízn
i.

Manci néni 78 éves.

A nap keleten kel.

A barátság az egyik legfontosabb dolog az életben.
Januárban hideg van.

Nincs jogunk más élőlényeket elpusztítani.

Jótett helyébe jót várhatsz.
A tanév szeptemberben kezdődik.

A Hold ugyanakkora, mint a Nap.
A kisbabák gyorsan tanulnak.
142.
oldal

❞

140.
oldal

Az olvasmányból megtudhatjátok, miről tűnődött és min lepődött
meg a kis teve, miután megismerte a tevék sajátos tulajdonságait.
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3. Vannak dolgok, melyeknek nem mindig tudjuk az igazságtartalmát, mégis határozott véleményt alkotunk róla.
▶ Nézzétek meg a képeket! Mi történhetett? Röviden írjátok le a füzetetekbe!
Mindenki ugyanarra gondolt a képek láttán? Egyeztessétek feltételezéseiteket!

▶ Keressetek még példákat olyan helyzetekre, amelyekben ugyanazt az eseményt különbözően ítélik meg a szemlélők vagy a résztvevők!
4. Olvassátok el a történetet, és válaszoljatok a kérdésekre!

141.
oldal

Ugyanarról beszélünk?
Élt egyszer régen egy kis faluban hat vak ember. Nem látták soha a napvilágot,
így a tárgyakról, élőlényekről, a körülöttük lévő világról is csak többi érzékszervük alapján alakították ki saját képüket. Egy napon egy elefántot hoztak
eléjük, és megkérdezték, hogyan is nézhet ki szerintük. Odamentek hát a hatalmas állathoz, és mindannyian megérintették.
„Nahát! Az elefánt olyan, mint egy oszlop” – szólalt meg egyikük, aki az állat
lábát tapogatta meg.
„Nem, nem, inkább olyan, mint egy kötél” – mondta a másik, aki a farkát fogta.
„Szerintem inkább olyan, mint egy vastag faág” – szólt a harmadik, aki az
agyarát tapogatta.
„Nincs igazatok, az elefánt úgy néz ki, mint egy hatalmas legyező” – állapította meg a negyedik, aki az állat fülét fogdosta.
„Dehogy! Az elefánt olyan, mint egy nagy fal” – szólalt meg az ötödik vak
ember, miközben az elefánt oldalát tapogatta.
„Szerintem viszont mindannyian tévedtek, mert az elefánt cső alakú” – vélte a
hatodik, aki épp az ormányát fogta.
Amit a vak emberek nem értettek meg, az az, hogy míg az igazságot keresték
mindannyian, ….
▶ Fejezzétek be a történetet egy tanulsággal!
▶ Beszéljétek meg, ki milyen befejezést talált ki!
▶ A történetben melyik embernek van igaza? Miért?

141.
oldal
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24.

Kíváncsiság és megismerés
Azt hiszem, a legtöbb gyerek kíváncsian kutakodó fejjel jön
világra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben
gyermek tudtam maradni.
Szilárd Leó, fizikus, biológus

1. Egyetértetek-e azzal, hogy a gyerekek kíváncsisággal, megismerési
vággyal születnek? Milyen tapasztalataitok vannak erről?

147.
oldal

2. Tudományterületek, tudományágak. A tudomány segítségünkre van, hogy
jobban megismerjük a világot. A tudomány gyűjtőfogalom, amelyet nyolc tudományterületre osztottak. Ezek a következők:
1. Természettudományok

2. Műszaki tudományok

3. Orvostudományok

4. Agrártudományok

5. Társadalomtudományok

6. Bölcsészettudományok

7. Művészetek

8. Hittudomány

A tudományterületeken belül tudományágakat is megkülönböztetünk.
▶ Próbáljátok besorolni az alábbi tudományágakat a megfelelő területekbe!
Egészségtud

Építőmérnöki tudományok
Informatikai tudományok
Gyógyszertudományok

Nyelvtudományok

ományok

Színházművészet
Történelemtudományok

Politikatudományok

i
Növénytermesztési és kertészet

tudományok

Biológ

iai tud

omán

yok

Közlekedést
u

dományok

Környezettudományok

▶ Van-e olyan területe a világnak, életnek, amelyhez nem tudtok tudományágat kapcsolni?
147.
▶ Számodra melyik a legérdekesebb tudományág, és miért?
oldal

❞

143.
oldal

Hogyan születnek a tudományos felfedezések? Mit kutatnak a
tudósok? Erről olvashattok néhány történetet.
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3. A képeken látható találmányok kifejlesztésében magyar kutatók, feltalálók vettek részt. Párosítsátok őket a szövegekkel, majd csoportokban nézzetek utána
egy-egy találmány történetének és alkotójának!
(Ehhez ajánljuk a tudasbazis.sulinet.hu és a tankonyvtar.hu oldalakat.)
...Gábor Dénes kutatási területei az
elektronoptika és az információelmélet voltak. Ezek ötvözéséből találta fel a holográfiát...
egy
...A Pathfinder űrszonda magával vitt
urjáték autó nagyságú robotot, a Sojo
ásá
nert is a Marsra, amelynek kidolgoz
..
zor.
ban vett részt Bejczy Antal profess

...a kényelmetlen hintók helyett a
magyar Kocs faluban a szekérkészítők feltaláltak egy könnyű járművet, amelyet Mátyás király is örömmel használt...

...Rubik Ernő eredeti szándéka a térbeli mozgások szemléltetése volt.
Nem is gondolta, hogy a történelem
legelterjedtebb kirakós játékát hozta
létre...

...Irinyi Jánosnak egy kémiaórán végzett sikertelen kísérlet adta az ötletet
a foszforos gyújtó készítéséhez...
…A golyóstoll neve több országban
biro, a feltalálója, Bíró László után…
...Neumann János matematikus az akkor létező számítógépnél gyorsabb,
megbízhatóbb és könnyebben kezelhető gépet szeretett volna készíteni...

147.
oldal
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25.

A tudósok felelőssége
A tudás igazi ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.

Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres kutatóvá, tudóssá válhasson? Először is meg kell
hogy legyenek a szükséges képességei és adottságai, valamint kellő motivációval
kell rendelkeznie. Azután pedig meg kell teremtenie az elmélyült munkához szüksége feltételeket (például laboratórium, alkalmas hely).
1. Az ember képes arra, hogy tudásával megváltoztassa saját maga és társai életét,
környezetét. Célja leggyakrabban a fejlődés, javítás, ám ennek árnyoldalai, káros hatásai is lehetnek. Alább az erről szóló viták részleteit olvashatjátok.
▶ Keressetek hasonló dilemmákat más tudományos felfedezések, találmányok kapcsán!
gyógyszerek
A: Ma már nem kell félnünk olyan betegségektől, amelyekbe
régebben bele is halhattak a gyerekek. Komoly kutatások
előzik meg a gyógyszerek biztonságos használatát.
B: A gyógyszerek csakugyan hasznosak, ugyanakkor sok
mellékhatásuk lehet. Veszélyes hulladéknak számítanak.
Gyakran állatokon kísérletezik ki, milyenek a hatásai.

internet
A: Ma már az élet minden területén használjuk az internetet.
Információt cserélünk, ügyeket intézünk, adatokat tárolunk.
B: Nemcsak mi tároljuk az adatokat, de egyre több adatot tárolnak rólunk is. Ezeket felhasználhatják vagy akár módosíthatják is a tudtunk nélkül.

drónok
A: Ezek a távirányítású repülő szerkezetek könnyen tudnak berepülni és lefilmezni nagy területet. Drónokkal
csomagokat is lehet kézbesíteni.
B: Ahogy az utakon szabályok szerint kell közlekedni, a
drónok sem repkedhetnek összevissza, mert balesetet
okoznak. Filmet sem készíthetnének bármiről.
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radioaktivitás
A: Felfedezésével az emberiség egy új energiaforrást ismert meg, amelyet hasznosítani tud. Magyarországon az
atomerőmű a teljes energiaellátás felét biztosítja, nem
kell bányászni, fákat kivágni. Az orvosi vizsgálatok során
használt eszközök is alkalmazzák a radioaktivitást.
B: Ezt az energiát sajnos háborús célokra is használják.
Az atomerőmű megsérülhet, és akkor súlyos károkat
okozhat a környezetben.
2. Beszéljétek meg az olvasottak alapján a következőket!
150.
▶ Milyen megoldásokat javasolnátok ezekben a kérdésekben?
oldal
▶ Milyen szabályokat fogalmaznátok meg?
▶ Kié a nagyobb felelősség: azoké, akik kifejlesztik az újítást, azoké, akik szabályozzák a felhasználást, vagy azoké, akik használják a találmányt?
3. Válassz ki egy olyan szót az alábbiak közül, amelyet ismersz! Az osztályban körben járva keress valakit, aki ugyanezt a szót választotta! Röviden beszéljétek
meg, hogyan magyaráznátok meg a szót! Ezután az egész csoport előtt írjátok
körül, és a többiek találják ki, melyik szóról beszéltek! (A kimaradt fogalmaknak
otthon nézzetek utána!)
radioaktivitás

drón

kísérlet

atombomba

génsebész
et
intelligens

❞

148.
oldal

gyógyszer

adatkez
elés

illetéktelen felhasználás

fejlődés

felelősség

műanyagok

veszélyes hulladék

robot
háborús célok

Robotok már ma is léteznek. Emberek és robotok elképzelt együttéléséről szólnak Isaac Asimov (ájszek eszimov) történetei.

4. Sokan gondolkodnak azon, hogyan lehet az emberiség életét, fejlődését biztosítani úgy, hogy a legkevesebb káros hatás érje mind az embereket, mind a környezetet. Csatlakozzatok ti is: tervezzétek meg a jövő városát – vagy más élőhelyet – a 150. oldalon leírtak szerint!
150.
oldal
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Összefoglalás

1 A fejezet leckéi alapján beszélgessetek a tanultakról!
▶ Mit gondoltok a világ keletkezéséről?
▶ Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy az embernél hatalmasabb erő a világban?
▶ Milyen azonosságok és különbözőségek vannak a vallási nézetek között?
▶ El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül?
▶ Milyen vallási közösségek találhatók a lakóhelyeteken?
▶ Tartoztok-e valamelyik keresztény felekezethez?
2. Idézzétek fel, milyen új ismereteket szereztetek a tudósokról, a tudományokról!
Legyetek kreatívak!
3. Készítsetek plakátokat, gondolattérképet, játékos feladatokat stb. csoportokban például
▶ a tudósokról és felelősségükről,
▶ a tudományokról,
▶ a kreatív emberek jellemzőiről.
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Év végi összefoglalás
Ebben a tanévben az órákon három témakör keretében eleveníthettek fel már ismert fogalmakat, és találkozhattatok újakkal is. Ezek a fogalmak a társas együttéléshez, a természet rendjének megőrzéséhez és az európai kultúrához kapcsolódtak.
Nézzétek most át a fogalmakat, és válasszatok ki közülük néhányat! A füzetetekbe
készítsetek ezekhez gondolattérképet, szómagyarázatot, vagy keressetek példákat,
eseteket! Utóbbiakat rajzban, képregényben is ábrázolhatjátok.
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GYŰJTEMÉNYEK
Bevezető
Játék
Újra együtt!
Üljetek körbe! Sorban haladva mindenki párosítson a keresztneve elé egy a keresztneve kezdőbetűjével kezdődő jelzőt, amely illik rá, és így mutatkozzon be! (Pl. Kacagó
Karola, Izgalmas Ingrid, Alapos Angelika, Piruló Piroska.) Ha véget ért a kör, és mindenki
bemutatkozott, próbáljátok meg egymást bemutatni az elhangzottak alapján!

Kreatív feladat
Együtt építünk
Alkossatok csoportokat! A csoportok tagjai üljenek körbe! Legyen mindenkinél 6 db
fakocka (egymáshoz illeszthető építőkockák). Építsetek közösen valamit anélkül hogy
megbeszélnétek, hogy mit készítetek! A kockákat egyesével, egymás után, egyenként
rakhatjátok le. A következő építő játékos csak akkor állhat fel, ha az előző társa már
elhelyezte a saját kockáját, és visszaült a helyére.
A végén beszéljétek meg, milyen volt így játszani, milyen alkotások születtek!
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1. Közösségeink értékei
Olvasmány

❞

Varga Katalin: A kesztyű
Valaki az erdőben elvesztett egy hatalmas, szőrmével bélelt bőrkesztyűt. Ott feküdt a galagonyabokor aljában. Barna színe teljesen egybeolvadt a környező avar színével. A kis állatok mégis
észrevették. A kesztyű meleg volt, tágas volt, kuckórakásra kiváltképpen alkalmas.
Beköltöztek hát a kesztyűbe: a pocok a nagyujjába, a cinke a
mutatóujjába, a béka a középső ujjába, a szarvasbogár a gyűrűsujjába s az öreg, rövidlátó hangya a kisujjába.
Ha beköltöztek, be is rendezkedtek. Utána munkához láttak.
Mindenki a saját mesterségéhez. Hű, micsoda sürgés-forgás, micsoda kalapálás, kattogás, csattogás hallatszott a kesztyűből: a pocok cipőt talpalt, a cinke ruhát varrt, a béka
órát javított, a szarvasbogár bútort gyalult, s az öreg, rövidlátó hangya kötögetett.
De egyszer csak vége szakadt a munkának. kis állatok megéheztek. Hozzáfogtak az ebédfőzéshez. Főtt, rotyogott az ebéd a kesztyűben: a nagyujjban bableves,
a mutatóujjban mákos csík, a középső ujjban töltött káposzta, a gyűrűsujjában sonkacsülök s a kisujjában tejbegríz. Délután egy kicsit pihentek. Majd saját mulatságára mindenki muzsikált egy kicsit. Ez volt még csak az igazi zaj, ricsaj, zenebona!
A pocok hegedült, a cinke zongorázott, a béka szájharmonikázott, a szarvasbogár
trombitált, s az öreg, rövidlátó hangya sírdogált. Estére elunták a mókát. Vacsoráztak. Egy kicsit sétáltak a patakparton. Utána a kesztyű tágas tenyerében klubnapot
tartottak: a pocok és a béka sakkozott, a cinke televíziót nézett, a szarvasbogár újságot olvasott, s az öreg, rövidlátó hangya énekelt és kötögetett. Tíz órakor elbúcsúztak egymástól. Aludni ment mindenki a kesztyű ujjaiba: a pocok a nagyujjába,
a cinke a mutatóujjába, a béka a középső ujjába, a szarvasbogár a gyűrűsujjába, s az
öreg, rövidlátó hangya a kisujjába.
1. Milyen közösségi értékekkel találkozunk a mesében?
2. Milyen tevékenységeken keresztül jelennek meg ezek a mesében?
(Segítenek a fogalmak: cél, szabályok, feladatok, együttműködés.)
3. Mit gondoltok, miért nem volt konfliktus a kesztyű lakói között?
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Játék
Találjatok hasonlóságot!
Kezdjetek el körbejárni a teremben, majd a játékvezető egy tapssal állítsa meg
a mozgást! Nézzétek meg, ki áll hozzátok a legközelebb, és kezdjetek el beszélgetni
vele! Keressetek két hasonlóságot kettőtök között, például érdeklődés, szabadidő,
kedvenc étel, nagymama neve – akkor jó, ha új dolgokat tudtok meg egymásról
–, majd három perc után folytassátok a sétát, és ismételjétek meg a beszélgetést
valaki mással – lehet többször is, ahogy az idő engedi! A végén próbáljatok meg
a hasonlóságok alapján kisebb csoportokat alkotni! Adjatok nevet a „klubnak”!
Változat: 4-5 perces beszélgetés után azok a párok, akik már találtak két hasonlóságot, kezdjenek keresni – szintén körben járva, beszélgetéssel – olyan társakat, akik
csatlakozni tudnának hozzájuk!

Kreatív feladat
Ismerjük meg!
Új osztálytárs, csoporttárs érkezik közétek. Mit kérdeznétek tőle? Készítsetek hozzá
csoportokban gondolattérképet egy nagyobb papírra! Beszéljétek meg, milyen közös és eltérő kérdéseket gyűjtöttetek össze!

Dramatikus játék
Új tag a közösségben
Képzeljétek el, hogy a mesében szereplő kesztyű hatujjas, és egy sas is be szeretne
költözni. Az ott élő állatok félnek tőle, mégis meggyőzik egymást, hogy befogadják.
Osszátok fel egymás között a szerepeket, és játsszátok el, mi történhet! Több csoportban is előadhatjátok a jelenetet!
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2. Magyar nemzetünk, magyar hazánk
Olvasmány
A nemzeti összetartozás napja
Az első világháborút lezáró, Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket más országokhoz csatolták.
Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét.
Három és fél millió magyar ember rekedt az újonnan megrajzolt határokon kívül.
A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot.
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet
2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
1. Gondoljatok vissza a 3-4. osztályos történelmi olvasmányaitokra és az
5. osztályos történelmi ismereteitekre. Beszélgessetek a magyar nemzet
dicsőséges eseményeiről!
2. Mit gondoltok arról, hogy Magyarország egyes részeit elcsatolták tőlünk?
3. Mit érezhetnek a más országban élő magyar emberek?
4. Hogyan tudják mégis megtartani magyarságukat?
5. Hogyan lehet erősebbé tenni a magyar nemzethez tartozás érzését?
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Játék
Magyarok a világban
A világ legtöbb kontinensén élnek magyarok. Egészítsétek ki a szavakat a hiányzó mássalhangzókkal! A szavak a világ egy-egy országához köthetők. Melyek lehetnek ezek? Melyik kontinensen találhatók? Írjátok le a füzetetekbe! Térképet is
használhattok!
Dél-Amerika híres táncos mulatsága februárban:

_ i ó i _a _ _ e _ á _

Tavasszal nyíló virág:

_u_i_á_

Az ókor híres építménye, gladiátorküzdelmek helyszíne: _ o _ o _ _ e u _
Ei _ _ e _ - _ o _ o _ _

A déli félteke szigetkontinensének jellemző állata:

_e__u_u

Európa szigetországa:

E __ e _ ü l t _ i _ á ___á_

)

Párizs 300 méter magas építménye:

)

)

Kreatív feladat
Emlékezzünk!
2020 a nemzeti összetartozás éve volt. Hogyan tudnátok megjeleníteni ezt az eseménysorozatot? Készítsetek csoportokban plakátokat!

Dramatikus játék
Távoli tájakról…
Képzeljétek el, hogy külföldön élő magyar emberrel találkoztok. Mit kérdeznétek
tőle? Játsszátok el!
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3. Egy ország, több nemzetiség
Olvasmány

❞

Móra Ferenc: A becsei molnárok
Valamikor, van annak már háromszáz esztendeje is, ha nem négyszáz, két vízimalom őrölte a becseiek búzáját a Tiszán. Egyik a felvégen, a másik az alvégen. Csendes, szelíd nyári éjszakákon elhallatszott a szavuk a harmadik határig. A felvégi malom mindig ezt hajtogatta nagy haragosan.
– Vidd, ördög, vidd, ördög, törököt, törököt!
Amire csendesen visszakattogott az alvégi:
– Magyar Pál, Magyar Pál, liszteszsák, liszteszsák!
Nagy oka volt annak, hogy így feleselgettek egymással akkoriban a becsei vízimalmok. Török világ volt már akkor errefelé. Vegyest laktak a falukban a magyarok
a turbános atyafiakkal. Amilyen embertelen volt a török a háborúban ellenség gyanánt, olyan békességes cimbora vált belőle, ha letelepedett valahol. Nem garázdálkodott, szépen végezte a maga dolgát, és nem avatkozott a máséba.
Becsén az alsóvárosban fészkelték meg magukat a törökök. A felsővárosi magyaroknak nem csináltak semmi galibát. Volt nekik külön templomuk, külön mészárosuk, külön boltosuk, külön csizmadiájuk. Még vízimolnárjuk is, aki megőrölte a
kenyérnekvalót.
Tahir bégnek hívták az öreget. Katona volt valamikor, de vénségére könnyebb
munkának találta a hadakozásnál a vízimolnárságot.
Áldott jó ember volt máskülönben, a légynek se vétett. Koldusnak, vándorlónak
mindig öntött egy kis fehér lisztecskét a tarisznyájába, akármilyen nemzetségbeli
volt: hanem ha a magyar molnárt meglátta, mindig elfogta a szívét a bosszúság.
– Minek is van ez a magyar molnár a világon?! Ha egymagam volnék a becsei
molnár, mindennap kétszer annyi rézgarast hányhatnék az erszényembe.
A magyar molnárt Pál gazdának hívták.
Ez is olyan ember volt, mint a falat kenyér. Egész nap danolt, fütyült, meg nem
szidta volna még az inasát sem. Hanem amikor átpillantott a Tahir bég malmára,
akkor mindig ökölbe szorult a keze.
– Hej, ha ez a török molnár nem volna a világon, akkor egymagam volnék a becsei molnár! Azóta tele volna a ládafia ezüsthúszassal.
Hát ezért feleseltek egymással a becsei malmok éjjel-nappal. Ha az egyik elhagyta, a
másik mindjárt rákezdte. Néha még a harangszót se lehetett hallani a nagy lármájuktól.
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Hanem egyszer aztán ugyancsak elhallgatott mind a kettő, alvégi malom, felvégi
malom, török molnár, magyar molnár. Jött volna ellenséges gyülevész had nagy
robajjal, mint a jeges eső. A becsei jámbor polgárok, ami drágább portékájuk volt,
eldugták, ki hova tudta, aztán mentek világgá. Az ellenség nem talált egyebet a
puszta falunál, de ki is töltötte rajta a bosszúját, mert az egészet fölégette.
Pál gazda zacskóba hányta, ami pénzecskéje volt, s elindult a Tisza-parton, hogy
elrejtse valahová. Olyan biztos helyre, ahol nem találja meg az ellenség, de rátalál ő,
ha valamikor visszakerül.
Ahogy kémlelődött ott a víz mentén, egyszer csak nekiment egy odvas, öreg fűzfának. Töve a vízben volt, derekáról úgy lebegett le a hosszú moha, mintha szakáll
volna. A fehér szakáll közt tántorgott a száj, a vénhedt fa fekete odva. Pál gazda nem
sokat gondolkozott: beledugta az odúba a pénzes zacskóját.
„Ezt az isten is arra teremtette, hogy megőrizze a pénzecskémet, míg visszakerülök erre a tájra.”
Azzal levágott a fáról egy ágat vándorbotnak, és nekiindult a világnak. Kebelén kenyere, hátán háza, így ment ez akkoriban Magyarországon. De bizony a török molnár se
várta a házához a hívatlan vendégeket. Belerakta a megtakarított pénzét egy vászontarisznyába, s ő is a Tisza-parton keresett neki helyet. Nem talált jobbat az odvas fűzfánál,
belecsúsztatta a tarisznyáját. Csörrent a pénz, ahogy a másik zacskóba ütődött. Tahir bég
kíváncsi lett, mi lehet a fában. Belenyúlt az odúba, s kihúzta a magyar molnár pénzét.
– Nini! – örvendezett a török, hosszú fehér szakállát simogatva. – Csakugyan
nem tehetném jobb helyre a vagyonkámat! Más okos ember is ide tette az övét,
nagyon alkalmas helynek kell ennek lenni.
Azzal szépen visszaeresztette az odúba mind a két zacskót, betakargatta száraz
falevéllel, összecsattantotta a papucsát, s úgy megindult, hogy meg se állt Belgrádig.
Ott laktak az atyafiai, azoknál húzta ki a telet.
Ahogy kitavaszodott, lassanként hazaszállingóztak a becseiek. Ámbátor nemigen
volt haza a haza, mert a kormos falakon kívül semmi se maradt a régi Becséből. Újra
kellett építeni az egészet.
Egy mosolygó hajnalon Pál gazda is hazakerült. Bizony ő sem találta meg malmát
a felvégen. Elpusztította azt az ellenség az alvégivel együtt. Nem sokat törődött
vele, csak a pénzét meglelje.
Az öreg fűzfa megfrissült koronájával ott bólogatott a vízszélen, mintha elmondaná:
– Ne búsulj, megőriztem a pénzed!
Benyúlt a molnár az odúba. Úgy megörült, mikor megmarkolta a zacskót. Csak
akkor hűlt el, mikor kihúzta. Ez nem az ő zacskója! Megint belenyúlt, s addig kotorászott benne, míg ki nem húzta a magáét is. Csak aztán esett gondolkodóba:
„Rúgja meg a kakas, mitévő legyek most ezzel az idegen pénzzel? Talált jószág,
nekem szánta az isten. Csináltatok rajta olyan malmot, hogy a király se őrleti különbben a vasárnapi kalácsnak valóját.”
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S már nyúlt a pénzért, de hirtelen visszarántotta a kezét, mert megdobbant a szíve:
„Pál, Pál, te nem jársz igaz úton! Aki ide rejtette azt a pénzt, vissza is jön érte.
Ő se vitte el a tiedet, te se bántsd az övét!”
Elszégyellte magát, s elindult hazafelé. Hát ahogy megfordul, megy ám szembe
vele Tahir bég. Szakadt róla a verejték a nagy igyekezetben.
– No, te is megkerültél, te török? – mordult rá Pál gazda mérgesen.
A török molnár sietett előkeríteni a zacskóját a fa odvából, csak azután adta meg
a választ:
– Meg ám, te magyar!
Mikor Pál meglátta, mit csinál a török, csodálkozva csapta össze a kezét.
– Hát a tied volt a másik zacskó, Tahir bég?
– Hát a tied volt az egyik, Pál gazda?
– Hát ilyen emberséges ember vagy te, szomszéd?
– Hát van tenálad becsületesebb ember, testvér?
Török molnár, magyar molnár karonfogva mentek be Becsére. Szét se váltak többet. Összetették a pénzüket, ketten építettek egy malmot, közösbe kerestek halálukig. Csendes nyári éjszakákon a harmadik határig elhallatszik a malom kattogása:
– Becsület, tisztesség, szeretet, békesség…
1. Milyen történelmi korban játszódik a történet? Idézzétek fel történelmi
vagy irodalmi ismereteiteket!
2. Hogyan élt együtt a két nép? Mit gondolt egymásról a magyar és a török
molnár? Mennyire ismerték egymást? Vajon mi okozta a haragot köztük?
3. Miben volt hasonló a sorsuk? Miért kellett elvándorolniuk? Mi várt rájuk,
amikor visszaértek?
4. Miért hagyta helyén a talált pénzes zacskót Tahir bég? Vajon miért nem vette el Pál gazda az idegen pénzt?
5. Mitől változott meg kettőjük kapcsolata? Hogyan történhetett volna másképpen?
6. Tapasztaltál-e valaha olyat, hogy a becsületesség a történetben olvasotthoz hasonló módon elnyerte méltó jutalmát? Meséld el!
Megtörtént-e már veled, hogy olyan emberrel voltál ellenséges, akit nem
is ismertél? Hogyan alakult a továbbiakban a kapcsolatotok, és mi volt
ennek az oka?
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Játék
Jövevényszavak
A magyar nyelvben nagyon sok szó van, amelyeket korábban más nyelvekből vettünk át, de ma már természetes módon magyarnak tekintünk. Ezeket nevezzük
„jövevényszavaknak”. Nézzétek át a táblázatban szereplő jövevényszavakat!
Szókártyákon készítsétek el a táblázatban szereplő szavakat, és gyűjtsétek össze
őket egy kalapba! A terem 6 pontján jelöljétek ki a 6 nyelvet! Mindenki húzzon egy
szót, és keresse meg, melyik nyelvből származik a kihúzott szó! Tanárotok segítségével ellenőrizzétek, hogy megfelelő helyre álltatok-e!
germán
(német)

szláv

török

roma
(cigány)

román

héber

farsang
karfiol
cetli
kontár
kugli
nokedli

galamb
gerenda
pecsét
galuska
káposzta
konyha

bogrács
kávé
dívány
kapu
sátor
béka

csaj
csávó
csóró
gádzsó
góré
lóvé

áfonya
cimbora
ficsúr
tokány
málé
pulya

bóvli
haver
mázli
meló
srác
szajré

Kreatív feladat
Kettős kötésben
Három profil egy elképzelt 19. századi közösségi oldalról:
Név Ganz Ábrahám

Született
Foglalkozása
Munkahelye
Lakhelye
Kapcsolat
Családtagok

Svájc, 1814
vasöntőmester, gyáros
Ganz Vállalatok
Életem nagyobb részében Buda
Kossuth Lajos, Széchenyi István
feleségem Heiss Jozefa,
lányunk Jozefina

Írj magadról néhány dolgot... Vasöntőmesterként találmányok fűződnek a nevemhez, kis műhelyemből nőtt ki a magyar nehézipar legjelentősebb gyára.
Életesemények: Én szállítottam a Lánchíd öntöttvas tartóelemeit.
Egy vasöntőeljárás-kísérlet során fél szememre megvakultam.
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Név Sina György Simon

Született
Foglalkozása
Munkahelye
Lakhelye
Kapcsolat
Családtagok

Niš (Szerbia), 1783
bankár, diplomata
Osztrák Nemzeti Bank
Bécs, Buda, Érd
Széchenyi István
feleségem Derra Katalin, fiam Simon

Írj magadról néhány dolgot... Görög-vlah származású vagyok. Kereskedőként munkálkodom a Habsburg
Monarchiában. Bőkezűen adakozom minden nemes célra.
Életesemények: Én finanszíroztam a Lánchíd megépítését.

Név Clark Ádám

Született
Foglalkozása
Munkahelye
Lakhelye
Kapcsolat
Családtagok

Edinburgh (Skócia), 1811
mérnök
Lánchíd Részvénytársaság,
Országos Közlekedési Bizottság
Életem nagyobb részében Buda
Széchenyi István
Feleségem Áldásy Mária. Három gyermekünk született.

Írj magadról néhány dolgot... Széchenyi István hívására költöztem Magyarországra, s itt számos, közlekedést szolgáló alkotás mérnöke voltam.
Életesemények: Én voltam a Lánchíd építésvezetője, az Alagút tervezője.

A minták alapján készítsétek el egy-egy híres ember profilját!

Dramatikus játék
Beszélgetés a múltban
▶ Találjatok közös mozzanatokat a kreatív feladatban szereplő három ember sorsa
és munkássága között!
▶ Fogalmazzátok meg és játsszátok el, miről beszélgethetett a három férfi
a Lánchíd építése kapcsán!
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4. Anyanyelvünk, nemzeti jelképeink

❞

Olvasmány

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke
Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, –
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér…
Más nyelven, hogy mondjam el?

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
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Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz –
Itt kóvályog, itt ténfereg…
Franciául, hogy van ez?

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol”, elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet…!

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
1. Gyűjtsétek ki versből a magyar nyelvben gyakran használt igéket és az
azokhoz tartozó szinonimákat!
2. Párokban keressétek ki a versből az állatok mozgását kifejező igéket!
3. Az általatok tanult idegen nyelven hogyan fejezik ki ezeket az igéket, cselekvéseket?
4. Egyetértetek-e azokkal, akik azt mondják, hogy a magyar nyelv nagyon gazdag szókinccsel rendelkezik? A vers alapján indokoljátok véleményeteket!
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Játék
Szóértelmező
A nyelvújítók alkottak olyan kifejezéseket is, amelyek nem tudtak meghonosodni
nyelvünkben. Párosítsátok a be nem fogadott szavakat a ma használatos formájukkal! Megoldásaitokat írjátok le a füzetetekbe!
1.

pénzcsűrnök

A:

zsiráf

2.

hosszas négyszegelet

B:

nyakkendő

3.

foltos nyakorján

C:

oxigén

4.

éleny

D:

kristály

5.

gyújtó fácska

E:

bankár

6.

jégőc

F:

piramis

7.

nyaktekerészeti mellfekvenc

G:

téglalap

8.

gömble

H:

zsebkendő

9.

csucsag

I:

penész

10.

tancadalom

J:

mellékjövedelem

11.

földirákság

K:

gyufa

12.

szaladár

L:

bolygó

13.

orrfuvolászati négyzetrongy

M:

WC

14.

megkönnyebbülészeti körbeguggolda

N:

strucc

15.

csurrancsepp

O:

bál

Megoldás: 1-E, 2-G, 3-A, 4-C, 5-K, 6-D, 7-B, 8-L, 9-F, 10-O, 11-I, 12-N, 13-H ,14-M, 15-J

Kreatív feladat
Mondom még…
Keressetek minél több szinonimát az alábbi szavakra! Szükség esetén a segítségetekre lehet a Magyar szinonimaszótár.
megy, rendez, figyel, felel, kísérlet

Dramatikus játék
Több módon…
A magyar nyelv a többjelentésű szavakban is igen gazdag.
Alakítsatok csoportokat! Keressetek többjelentésű szavakat! Jelenítsétek meg mutogatással! A többi csoport próbálja kitalálni, milyen szóra gondoltatok!
78

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 78

2022. 03. 10. 8:18

5. Nemzeti értékeink, kultúránk
Olvasmány

❞

Mik azok a hungarikumok?
A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

A kétezres évek elején többirányú összefogás eredményeként szerveződő, a magyarság
értékeit összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult útjára. Széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések eredményeként született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés 2012.
április 2-án fogadott el egyhangú döntéssel. Célja, hogy megfelelő jogi keretet adjon
a magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, dokumentálásához, hozzájárulva ezzel az összegyűjtött értékek szélesebb körben való megismertetéséhez.
A hungarikumtörvény, mely 2012. július 1-én lépett hatályba, az alábbiak szerint
határozza meg a hungarikum fogalmát:
„Hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely
a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye.”
A hungarikumokat az alábbi nyolc csoport szerint rendszerezik:
5. Kulturális örökség
1. Agrár- és élelmiszer-gazdaság
6. Sport
2. Egészség és életmód
7. Természeti környezet
3. Épített környezet
8. Turizmus és vendéglátás
4. Ipari és műszaki megoldások
Forrás: http://www.hungarikum.hu
1. Mit gondoltok, miért a hungarikum elnevezést kapták a magyar értékek?
2. Miért válhattak ezek hungarikummá?
3. Ismertek-e közvetlen környezetetekben olyan értéket, amely hungarikum?
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Játék
Mire gondolok?
Válasszatok ki egy-egy hungarikumot! Társaitok barkochba vagy „akasztófa”-játékkal próbálják meg kitalálni, melyik nemzeti értékünkre gondoltatok!

Kreatív feladat
Tedd sorba!
A feladatban híres hungarikumok nevei találhatók. Tegyétek sorrendbe a betűket, és
megtudhatjátok, melyek ezek! Írjátok le a füzetetekbe, és beszéljétek meg, miért kerülhettek a hungarikumok közé! (Segítségül a szavak kezdőbetűjét nagybetű jelöli.)
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n á g r e d V e y

l y e s l u e v á G s l

Dramatikus játék
Lakóhelyünk értékei
Gyűjtsétek össze saját lakóhelyetek vagy egy közeli település értékeit! Mutassátok
be azokat egymásnak!
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6. Ünnepeink, hagyományaink
Olvasmány

❞

A magyar kultúra napja: Himnuszunk
születésnapját ünnepeljük

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ebből láthattok
egy részletet a képen.
A vers egy nagyobb kéziratcsomag része, amelybe a költő folyamatosan másolta be
verseit, nem a végleges változatokat, hanem tisztázatokat, amelyekben néhol javítások
is vannak.
Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, amely mindkét képen látszik, tintamarás.
Országszerte díjátadókkal, irodalmi műsorokkal, könyvbemutatókkal, koszorúzással, képzőművészeti kiállításokkal, az iskolákban közös versmondással ünneplik a magyar kultúra napját.
Magyar Kurír Katolikus Hírportál A magyar kultúra napja:
Himnuszunk születésnapját ünnepeljük című cikke nyomán
1. Mit gondoltok, miért emelték az ünnepnapok sorába január 22-ét?
2. Miért fontos, hogy a magyar kultúra napjáról megemlékezzünk?
3. Saját iskolátokban hogyan ünneplitek ezt a napot?
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Játék
Betűrendező
Dolgozzatok csoportokban! Keressetek nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó szavakat (események, személyek stb.)! Egy-egy szó betűit írjátok azonos színű 3 × 3-as
négyzetlapokra, majd tegyétek bele egy borítékba!
A borítékokat cseréljétek fel a csoportok között! Csoportonként rakjátok ki a szavakat minél gyorsabban!
Beszéljétek meg, hogy a kirakott szavak hogyan kapcsolódnak nemzeti ünnepeinkhez!

Kreatív feladat
Ki vagyok? Hogy hívnak?
Milyen keresztnév illik a kihagyott helyekre? A füzetekbe jegyezzétek le a válaszokat! A dátumok segítenek a megoldásban.
Sárkányölő Szent ....
Szent .....-éji tűzugrás
.....-napi libalakoma

.....-áldás torokgyík ellen

...., tele lesz a pince.

Ha ..... nyugszik széllel, az újév derűvel kél fel.
Jégtörő ....

Ha ..... kopog, karácsony locsog.

...., ....., ....., zsákban hoznak meleget.

Háromlábú szék, ..... széke

(december 13., március 18., november 25., december 31., február 3., április 24., január 22.,
február 24., március 19., november 11., március 21., június 24.)

Keressetek névnapokhoz kapcsolódó szokásokat!

Dramatikus játék
Hagyományaink
Milyen népszokásokat ismertek? Elevenítsétek fel! Gyűjtsetek hozzájuk kapcsolódó
verseket, énekeket! Mutassátok be egymásnak!
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7. Településünk értékei
Olvasmány

❞

Mini-Magyarország Makettpark, Kisbér
A kisbéri Mini-Magyarország Makettpark különleges és érdekes látnivalót kínál
a turistáknak. A makettparkot a kisbéri tó partján alakították ki.
A látogatók többek között megtekinthetik a kecskeméti Cifrapalota, a jáki templom, a soproni Tűztorony, a pécsi dzsámi, a tatabányai Turul-emlékmű, a székesfehérvári Országalma, a gödöllői Grassalkovich-kastély, a lillafüredi kastély a Fátyolvízeséssel, a villányi pincesor, a tihanyi apátság, a tatai vár, a váci diadalív, az őrségi Pityerszer, a fertődi kastély, a szegedi dóm, a Lánchíd, a komáromi Monostori
erőd, a hortobágyi Kilenclyukú híd, a Parlament, a debreceni nagytemplom, a szegedi zsinagóga, a győri városháza, a visegrádi Salamon-torony, a budavári sikló,
a budai vár palotaegyüttese, a kőszegi Jurisics-vár, a Hősök tere, a veszprémi viadukt, az egri vár, az első balatoni gőzhajó, a kisbéri lóversenypálya lelátóval,
a kisbéri lovarda, a kisbéri Neptun-szobor, a hollókői lábasház, a fővárosi Nyugati
pályaudvar, a pannonhalmi apátság, az esztergomi bazilika, a sziráki kastély, a majki apátság, a nagycenki mauzóleum, a budapesti Gyermekvasút, a Dunakanyar és
az Aggteleki cseppkőbarlang kicsinyített mását is.
Forrás: http://kisber.kornyeke.hu/mini-magyarorszag-makettpark-Kisber
1. Milyen maketteket lehet látni a kisbéri makettparkban?
2. Láttátok-e ezeket teljes nagyságukban?
3. Milyen céllal hozták létre a parkot?
4. Mit gondoltok, mi alapján válogatták ki, mely épületek makettjei kerüljenek a parkba?

Játék
Puzzle-készítő
Hozzatok településetek nevezetességeit ábrázoló képeket vagy azok fénymásolatát! Készítsetek belőle puzzle-kat, majd rakjátok ki!
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Kreatív feladatok
Értéktotó
Bizonyára minden településen vannak olyan nevezetességek, értékek, amelyekre
az ott élők büszkék (például épületek, szobrok, hagyományőrző csoportok, híres
emberek).
Készítsetek totót a saját településeteken található értékekre vonatkozóan!
Miért jó itt lakni? Miért nem jó itt lakni?
Alkossatok 3-5 fős csoportokat! Írjatok össze 3-4 kérdést, amelyeket feltennétek
a környéketeken élőknek! Például:
Mióta él itt?
Miért költözött ide?
Mit kedvel leginkább itt a faluban/városban/kerületben?
Mi az, ami zavarja/nem tetszik neki/nehezíti az életét?
Mit gondol, hogyan lehetne ezen változtatni?
Kinek a feladata lenne ezen változtatni?
A csoportból mindenki kérdezzen meg egy-két embert! (Még érdekesebb, ha különböző korú lakosokat kerestek meg!) A válaszokat jegyezzétek le, és összesítsétek!
Van-e olyan dolog, amit többen is említettek?
Ezután vessétek össze eredményeiteket a többi csoportéval!
Az osztály kedvenc helyei
Másoljátok le annak a településnek a térképét, ahol az iskolátok van! Mindenki válasszon ki egy helyet, amelyet kedvel! Jelöljétek be színes piktogrammal vagy kis
papírzászlóval! Egy-egy mondattal mutassátok be egymásnak kedvenc helyeteket,
indokoljátok, miért kedvelitek!

Dramatikus játék
Bemutatjuk településünk nevezetességét
Dolgozzatok csoportban! Válasszatok ki a településeteken található nevezetességek közül egyet (lehet pl. szobor, épület, templom)! Mutassátok be egymásnak úgy,
mintha a bemutatót néző társaitok más településről érkező tanulók lennének!
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8. Egyéni felelősségünk a közösségben
Olvasmány

❞

Jeff Kinney: Egy ropi naplója – Pechszéria (részlet)
Greg Heffley (greg hefli), a könyv főhőse felső tagozatos egy amerikai iskolában. Naplót vezet családi eseményeiről és iskolai kalandjairól. A sorozat nyolcadik részében egy balul sikerült iskolai kezdeményezésről ír.

A suliban az az új irányelv, hogy a ,,pozitív megerősítést” kell nyomatni, ezért
elkezdték leszedni az összes, iskolai erőszak elleni plakátot, mert nem férnek bele
az új szemléletbe.
Most már nem azt büntetik, ha a gyerekek bántják egymást, hanem azt jutalmazzák, ha KEDVESEK a másikhoz.
Az alapötlet az, hogy ha egy tanár meglátja, hogy egy diák valami kedveset csinál
egy másik diákkal, akkor ad neki egy „Hőspontot”.
Bizonyos mennyiségű hőspontért meg jutalmakat kaphatsz, pölö hosszabb szünetet. És az az osztály, amelyik a legtöbb hőspontot gyűjti, júniusban kap egynapnyi szünetet.
Szerintem ez egy tök jó rendszer volt, de persze a többieknek ezt is el kellett barmolniuk. A diákok rögtön rájöttek, hogy igazából nem kell kedvesnek lenniük, hogy
hőspontot kapjanak. Elég, ha ELJÁTSSZÁK, hogy kedvesek, amikor arra jár egy tanár.
A hőspontokat tízesével nyomtatják, és a tanárok mindig letépnek egyet, amikor
megjutalmaznak egy gyereket.
Erick Glicknek sikerült megkaparintania egy ilyen tízpontos lapot, lefénymásolta, és utána hősponthamisítványok árasztották el a sulit.
Erick pontonként huszonöt centért kezdte el árulni őket, de aztán a többi gyerek is rájött, hogy ŐK IS tudnak fénymásolni maguknak, így a végére már annyi
hőspont keringett a suliban, hogy negyeddollárért kaptál százat.
A tanárok meg gyanút fogtak, amikor az évfolyam legrosszabb gyerekei hőspontok tömegeit kezdték el extraszünetre beváltani.
Így aztán a suli érvénytelenítette a fehér papírra nyomtatott hőspontokat, és
ZÖLD papírra kezdte nyomtatni a hivatalos pontokat. De kis időn belül a hamisítók is elkezdtek zöld papírt használni, és az egész hercehurca kezdődött elölről.
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Valahányszor a suli megváltoztatta a papír színét, huszonnégy órán belül megjelentek az új hamisítványok is. Végül az iskola elkezdte azokat büntetni, akik egyszerre több mint 5 hőspontot váltottak be, mert a tanárok szerint ez egyértelműen
a hamisítás jele.
De EZ SEM volt fair megoldás. Marcel Templeton, az évfolyam egyik legkedvesebb gyereke büntető napközibe került a hónap végéig, pedig ő tisztességesen
szerezte a harmincöt hőspontját.
Végül a gondnok lemeszelte az egyik legnagyobb hamisítóbrigádot, amikor besétált az egyik bioszszertárba, ami a művelet főhadiszállásaként üzemelt.
A suli ezután beszüntette a hőspontprogramot, ami nagy kár, mert így, hogy
nem jár érte extraszünet, senkinek sem akaródzik kedves dolgokat csinálni.
Gyurkovics Máté fordítása

1. Válaszold meg a kérdéseket!
▶ Mi volt a kezdeményezés lényege?
▶ Milyen céllal jött létre? Milyen problémát szeretett volna orvosolni?
▶ Jó ötletnek tartod-e, vagy eleve kudarcra volt ítélve?
▶ Mi volt az oka annak, hogy nem valósult meg? Mit jelent itt az „elbarmolni” szó?
▶ Mit gondolsz a történetben említett jutalmazásról és büntetésről? Mit
értünk „fair megoldás” alatt?
▶ Mit gondolsz a tanulók viselkedéséről?
▶ Hogyan lehetne szerinted elérni a javulást?
2. Beszéljétek meg csoportokban a következőket!
▶ Milyen érdekei vannak a történetben a gyerekeknek / a tanároknak / az
iskolai közösségnek?
▶ Mely érdekek állnak szemben egymással?
▶ Keressetek példát arra, hogy ugyanannak a csoportnak rövid távon más
az érdeke, mint hosszabb távon! Például: minél több pont összegyűjtése valódi munka nélkül – eljutni a kirándulásig.
3. Gyűjtsetek példákat az iskolai életből olyan ellentétekre, amelyeket ellentétes érdekek okoznak! Hogyan sikerül megoldani ezeket?
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Játék
Jellemző vagy nem jellemző?
Jelöljetek ki a teremben két pontot! Az egyik hely: „Igaz rám”, a másik: „Nem igaz
rám”. A játékmester olvassa fel az állításokat! Álljatok a véleményeteknek megfelelő csoportba! Döntéseiteket indokolhatjátok!
1. Általában elfogadom a csoport döntését.
2. Azt a programot választom, amit a többség szeretne.
3. Mindig érvényesítem a saját elképzeléseimet.
4. Nem változtatom meg a véleményemet, ha úgy érzem, igazam van.
5. Nem szeretek döntéseket hozni.
6. Olyan társakkal szeretek egy csoportba kerülni, akik irányítanak.
7. A csoportmunkából nem szívesen veszem ki a részem.
8. A feladatok közül mindig könnyűket választok.
9. A cél érdekében hajlandó vagyok változtatni az elképzelésemen.
10. Könnyen meggyőzhető vagyok.

Kreatív feladat
Közös projekt
A táblázat segítségével 4-5 fős csoportokban készítsetek tervet arról, hogy milyen
önkéntes munkát tudnátok végezni! Mutassátok be egymásnak terveiteket, ha tehetitek, valósítsátok meg! A végén tartsatok értékelő élménybeszámolót!
Példa
A projekt címe

Miénk itt a tér!

Probléma, amin változtatni kellene

Elhanyagolt és piszkos a játszótér

Feladatok, tevékenységek

Szemétszedés, gereblyézés, gyomlálás

Időtartam

2-3 óra

Helyszín

Játszótér

Szükséges eszközök, előkészületek

Szemeteszsák, kesztyű, gereblye,
vödör, bejelenteni a szülőknek

Nehézségek

Szemét és növényi hulladék elhelyezése
A megvalósítás után

Eredmények

6 zsák szemét, tiszta játszótér

Visszajelzések

Jó együttműködés, beszélgetés a környéken
lakókkal, szülők jöttek segíteni…
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány kézikönyve alapján
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Dramatikus játék
Érdekeink kifejezése
Az ötödikes tankönyvben már több feladat volt, amelyben a hatékony megbeszélést, kommunikációt gyakoroltuk. Most felidézhetitek ezeket újra.
Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Egy család vagytok, amelybe tartozik anya, apa és
két iskolás gyermek (mondjuk Sári és Sanyi). Válasszatok ki egy helyzetet, és játszszátok el a többi csoportnak azt, hogyan beszélnék meg az érintettek a problémát!
a) Péntek van, és Sárinak jövő keddre el kell olvasni a kötelező olvasmányt, de még csak
a felénél tart. Megtudja, hogy hétvégén a család látogatóba utazik a nagymamához...
b) Az osztály hétfő délutánra közös múzeumlátogatást szervezett, de Sanyi inkább
számítógépes csatában venne részt, amelyre meghívták a hetedikesek...
c) Anya és apa nagytakarítást szeretnének tartani szombat délelőtt, mert délután
vendégek jönnek, de Sanyi edzésre készül…
d) Sári egy éve jár zongorázni, de nincs sikerélménye, mert keveset gyakorol. Abba
szeretné hagyni, de a szülei nem örülnek ennek…
e) Anya barátnője megbetegszik, és anya szeretné meglátogatni őt, ám korábban
megígérte Sárinak, hogy aznap este segít farsangi jelmezt készíteni neki…
f) Sanyi feladata kétnaponta a kutya etetése és sétáltatása, de ma sokat kell tanulnia
a történelemdolgozatra. Sáritól kérne segítséget, aki viszont megbeszélt egy programot a barátnőjével. Szüleik sokáig dolgoznak ma...
A nézők figyeljék meg:
▶ Ki hogyan viselkedett?
▶ Milyen szavakat használt, milyen stílusban beszélt?
▶ Érvelt a maga igaza, érdekei mellett, vagy inkább indulatos volt?
▶ Kinek a szava győzött? Vajon miért?
▶ Olyan megoldás született-e, ami mindenkinek megfelel?
Most válasszátok ki azokat a helyzeteket, amelyekről úgy érzitek, nem született
bennük jó megoldás, vagy az érdekek megfogalmazása nem volt megfelelő! Kezdjétek el újra a megbeszélést úgy, hogy:
▶ fogalmazzátok meg pontosan, kinek mi az érdeke (Nekem nagyon fontos lenne
tanulnom..., Én sokkal jobban szeretnék..., Nem maradhat étlen a kutya...),
▶ hozzátehetitek az érzéseiteket vagy a lehetséges következményeket (A nagymama nagyon csalódott lenne..., Félek, hogy egyest kapok...),
▶ mindig figyeljetek a másik fél érveire (Tudom, hogy egyedül nem tudnád megtenni..., Értem, hogy sokkal érdekesebb neked...),
▶ kérjétek meg a másikat, ha szükséges (Sokat segítene nekem, ha megtennéd...),
▶ és törekedjetek olyan megoldásra, ami elfogadható mindenki számára (nem biztos, hogy mindig lesz ilyen)!
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9. A gyermekek jogai
Olvasmány

❞

A ENSZ gyermekjogi egyezményéhez csatlakozó országok saját törvényeik közé
emelték az egyezményben foglaltakat. Azt tehát felnőttek írták felnőtteknek szakszerű jogi nyelven, nem csoda hát, hogy nehéz olvasmány a gyerekek számára.
A UNICEF (juniszef) egy a gyermekek érdekében működő világszervezet, vállalkozott arra, hogy az egyezmény pontjait (ezeket „cikkeknek” nevezik) megfogalmazza úgy, hogy azok könnyen érthetőek legyenek egy felső tagozatosnak is.

Gyermekjogi egyezmény gyereknyelven
Készült az egyezmény 30. évfordulójára

1. cikk – A gyermek meghatározása: Mindenki, aki 18 éven aluli, gyermeknek számít. Az itt felsorolt jogok minden gyermeket megilletnek.
2. cikk – A megkülönböztetés tilalma: Ezek a jogok mindenkit ugyanúgy
megilletnek, mindegy, hogy ki vagy, hol élsz, milyen nyelven beszélsz, mi a vallásod, fiú vagy lány vagy, fogyatékossággal élsz vagy sem, szegény vagy gazdag vagy;
mindegy, hogy mit csinál vagy hisz a családod. Tilos a megkülönböztetés!
3. cikk – A gyermek legjobb (legfőbb) érdeke: Minden téged érintő helyzetben
a felnőtteknek olyan döntést kell hozniuk, ami NEKED a legjobb. Amikor a felnőttek döntéseket hoznak, figyelembe kell venniük azt, hogy a döntéseik hogyan hatnak
a gyerekekre. Az államnak garantálnia kell a gyermekek biztonságát és azt, hogy a
biztonságukat szolgáló intézmények és szolgáltatások jó minőségűek legyenek.
4. cikk – Az egyezmény végrehajtása: Az államnak minden tőle telhetőt meg
kell tennie, hogy ebben az egyezményben foglalt összes jog minden gyermeket
megillessen Magyarországon.
5. cikk – Szülői iránymutatás és a gyermek kibontakozó képességei:
Az államnak lehetővé kell tennie, hogy a család és a közösségek tanítsák meg neked,
milyen jogaid vannak, és hogyan élhetsz velük.
6. cikk – Az élethez, az életben maradáshoz és a fejlődéshez való jog: Jogod
van ahhoz, hogy teljes életet élj, és fejleszd a képességeidet.
7. cikk – Anyakönyvezés, név, állampolgárság és jog a szülők ismeretéhez és gondoskodásához: Jogod van ahhoz, hogy nevet és állampolgárságot kapj.
Az államnak anyakönyvbe kell vennie minden gyermeket. Jogod van ahhoz, hogy
ismerd a szüleidet, és hogy ők gondoskodjanak rólad.
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8. cikk – A személyazonosság megőrzése: Az államnak tiszteletben kell tartania a nevedet, állampolgárságodat és a családi kapcsolataidat. Ezek olyan jogok,
amiket senki nem vehet el tőled. Ha mégis ilyen történik, segítséget kell kapnod a
személyazonosságod (pl. a neved) leggyorsabb visszakapásához.
9. cikk – A szülőktől való elválasztás: Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Csak
akkor lehet kiemelni egy gyereket a családjából, ha az az ő érdekében történik (pl.
bántják, vagy nem törődnek vele). Jogod van kapcsolatot tartani mindkét szülőddel, akkor is, ha nem élnek együtt.
10. cikk – Be- vagy kiutazás az országokba családegyesítés céljából:
Ha valamelyik szülődtől távol, egy másik országban élsz, jogod van ahhoz, hogy
szabadon meglátogassátok egymást. Az államoknak hagynia kell, hogy ha akarjátok, összeköltözzetek, és együtt éljetek.
11. cikk – Gyermekek törvényellenes külföldre utaztatása és ott tartása:
Az államnak meg kell akadályoznia a gyerekek Magyarországról való jogtalan elvitelét. Jogtalan elvitel például az, ha elrabolnak, ha ismerős, vagy akár az egyik
szülőd visz el külföldre úgy, hogy a másik szülőd nem tud erről.
12. cikk – A gyermek véleményének tiszteletben tartása: Minden téged
érintő ügyben jogod van elmondani a véleményedet. A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk, amit mondtál.
13. cikk – Jog a véleménynyilvánítás szabadságára: Minden gyereket megillet a szólásszabadság. Jogod van nyilvánosság előtt elmondani a véleményedet és
ötleteidet, valamint megismerni mások ötleteit és véleményét.
14. cikk – A gyermek joga a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz:
Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatlakozz egy valláshoz
addig, amíg az nem sérti mások jogait. Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi a különbség jó és rossz között.
15. cikk – A gyermek szabad egyesülési és békés gyülekezési joga: Jogod
van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod van arra is, hogy
együtt klubot vagy szervezetet alapítsatok, vagy akár csatlakozzatok egyhez, addig,
amíg ez nem árt másoknak.
16. cikk – A gyermek magánélethez való joga: Jogod van a magánélethez.
Senki nem terjeszthet rólad és a családodról hazugságot, és senki nem nézhet bele a
levelezésedbe vagy mehet be a lakásotokba engedély nélkül.
17. cikk – A gyermek joga a megfelelő tájékoztatáshoz: Az egészséged és
jóléted előmozdítása érdekében jogod van ahhoz, hogy a rádióból, a televízióból,
újságból, könyvekből, az internetről vagy máshonnan információt szerezz. A felnőtteknek segíteniük kell abban, hogy olyan információt kapj, mely nem árt neked.
18. cikk – A szülők közös felelőssége a gyermekek legjobb érdekében:
Elsősorban a szüleid vagy gondviselőid dolga, hogy gondoskodjanak rólad, és felneveljenek. Nevelésedkor azt kell tenniük, ami neked a legjobb. Az államnak mindent
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meg kell tennie, hogy segítse a szülőket és gondviselőket, különösen, ha dolgoznak.
Nevelésed és gondozásod szüleid közös felelőssége.
19. cikk – Védelem az erőszak minden formájától: Az államnak biztosítania
kell a védelmed és azt, hogy senkinek nem szabad megütnie vagy más módon bántania téged. A felnőtteknek óvniuk kell a gyerekeket mindenféle erőszaktól, bántalmazástól vagy elhanyagolástól. A gyerekeket senki, még saját szüleik sem üthetik
meg vagy bánthatják.
20. cikk – A családjuktól megfosztott gyermekek: Ha nincsenek szüleid, vagy
ha nem vagy biztonságban szüleidnél, különleges védelemhez és segítséghez van jogod.
21. cikk – Örökbefogadás: Örökbefogadáskor a felnőtteknek a gyerekek érdekeit kell nézni, és azt, hogy nekik mi a legjobb.
22. cikk – Menekült gyermekek: A más országokból Magyarországra menekültként érkező gyermekek (akik hazája nem volt elég biztonságos) ugyanolyan fontosak, őket is ugyanolyan védelem és jogok illetik meg, mint a magyar gyerekeket.
23. cikk – A fogyatékossággal élő gyermekek jogai: Ha fogyatékkal élsz, jogod van a különleges gondoskodáshoz és segítséghez, azért, hogy teljes életet élhess.
24. cikk – A gyermek joga az egészséghez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz: Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi ellátást és
gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A szüleidnek igyekezniük kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne legyél beteg. A gazdagabb országokban élőknek
segíteniük kell a szegényebb országban élőket, hogy ez megvalósulhasson.
25. cikk – A gyermek joga az elhelyezés időszakos felülvizsgálatához: Ha nem
a saját családodban nevelkedsz, hanem például gyerekotthonban vagy nevelőszülőknél, akkor rendszeresen ellenőrizni kell, hogy jól vagy és jó helyen vagy.
26. cikk – A gyermek joga a szociális biztonsághoz: Ha szegényebb családban élsz, az államnak támogatnia és segítenie kell a családod.
27. cikk – A gyermek joga a megfelelő életszínvonalhoz: Jogod van ahhoz,
hogy mindent megkapj, ami a jóllétedhez és fejlődésedhez szükséges. Ez azt jelenti,
hogy a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen pl. ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az államnak kell segítenie.
28. cikk – A gyermek joga az oktatáshoz: Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes és kötelező alapfokú iskolákat kell fenntartania. A tanárok az iskolákban csak úgy fegyelmezhetnek, hogy nem sértik meg az ebben az egyezményben
felsorolt jogaidat, sem a méltóságod.
29. cikk – Az oktatás céljai: Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze
a személyiségedet, a tehetséged és a képességeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját
jogaidra, és mások jogainak és kultúrájának tiszteletére. Fel kell készíteniük minden
gyermeket arra, hogy békés életet éljenek, és vigyázzanak a környezetükre.
30. cikk – A kisebbségi és őslakos gyermekek: Ha egy kisebbségi csoporthoz
tartozol, jogod van a saját kultúrád, nyelved és vallásod gyakorlásához.
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31. cikk – A gyermek joga a szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához: Jogod
van játszani, pihenni, kulturális vagy művészeti tevékenységekben való részvételhez!
32. cikk – Gyermekmunka tilalma: Az államnak védenie kell téged minden
munkától, amely a tanulmányaidat, az egészséged vagy a fejlődésed veszélyezteti. Ha
diákmunkát végzel, nem használhatnak ki téged, és tisztességes fizetést kell kapnod.
33. cikk – A gyerekek és a kábítószerrel való visszaélés: Védelem illet meg téged
mindenféle tiltott kábítószer fogyasztásától, terjesztésétől, és a drogkereskedelemtől.
34. cikk – A gyermekek szexuális kizsákmányolása: Védelem illet meg a szexuális
kizsákmányolástól és bántalmazástól, beleértve a prostitúciót és a pornográfiát. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem akarsz (például megérinteni a testedet). Felnőttek nem kényszeríthetnek gyerekeket arra, hogy pénzért szexeljenek, és nem készíthetnek képet vagy filmet arról, hogy gyerekek szexuálisan érintkeznek.
35. cikk – Az elrablástól, eladástól és emberkereskedelemtől való védelem:
Az államnak védenie kell attól, hogy elraboljanak, eladjanak vagy más országba vigyenek és ott kizsákmányoljanak.
36. cikk – Védelem a kizsákmányolás más formáival szemben: Jogod van a
védelemhez. Semmilyen módon nem szabad téged kihasználni vagy kizsákmányolni, mert ez veszélyezteti a jóllétedet és az egészséges fejlődésedet.
37. cikk – Kínzás, megalázó bánásmód és szabadságtól való megfosztás: Még
ha valami rosszat teszel is, és törvényt szegsz, akkor sincs senkinek nincs joga ahhoz,
hogy úgy büntessen, hogy azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon. Nem zárhatnak
börtönbe, kivéve, ha nincs más megoldás, és akkor is csak a legrövidebb időre. Ilyenkor
jogod van a különleges bánásmódra és arra, hogy a családod rendszeresen látogathasson.
38. cikk – A fegyveres konfliktusban érintett gyermekek védelme: Jogod van
a védelemhez és ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves korod alatt nem
vehetsz részt a háborúban, nem sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni.
39. cikk – A gyermekkorú áldozatok rehabilitációja: Ha bántalmaztak, elhanyagoltak vagy rosszul bántak veled, jogod van a különleges gondoskodáshoz és
védelemhez és ahhoz, hogy visszakapd az egészséged.
40. cikk – A fiatalkorúakat megillető igazságszolgáltatás alkalmazása: Jogod
van a védelemhez és az igazságos bánásmódhoz, ha bűncselekmény elkövetésével vádolnak. A rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és meg
kell arról győződniük, hogy mindent értesz, ami veled történik. Ha törvényt szegtél,
akkor is számos megoldásnak kell lennie arra, hogy a társadalom jó tagjává válj.
41. cikk – A hatályos emberi jogi rendelkezések tiszteletben tartása:
Ha egy országban a szabályok még jobban védenek téged, mint ez az egyezmény,
akkor azokat kell figyelembe venni.
42. cikk – Az egyezmény széles körű megismertetése: Minden felnőttnek és
gyereknek tudomást kell szereznie erről az egyezményről. Neked és a felnőtteknek
is joguk van ahhoz, hogy a gyermekjogokról a lehető legtöbb ismeretet szerezzenek.
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43–54. cikk – Az egyezmény működése: Ezek a cikkek írják le, hogy mit kell
tennie az államnak, az ENSZ-nek (beleértve a UNICEF-et) és más szervezeteknek,
hogy a gyerekek minden joga érvényesüljön.
Forrás: https://unicef.hu/gyermekjogok
Az egyezmény eredeti szövegét megtaláljátok például a http://mek.oszk.
hu/18200/18280/18280.pdf weboldalon.

1. Olvasd végig az összes pontot! Válaszd ki azt, amely legmeglepőbb volt
számodra, és azt, amellyel feltétlenül egyetértesz!
Indokoljátok egymásnak választásotokat!
2. Alkossatok 3-4 fős csoportokat, és válasszatok ki két pontot! (Lehetőleg
minden csoport mást válasszon!)
Értelmezzétek ezeket, keressetek hozzájuk példákat! Vajon milyen esetek
késztették a jogalkotókat arra, hogy ezt is meghatározzák?
Milyen esetekben ütközhet nehézségekbe a törvény betartása?

Játék
Gyermekjogi kvíz
A gyermekjogokról szóló olvasmány alapján válasszátok ki a helyes megoldásokat!
1. Ki számít gyermeknek?
a) Mindenki, aki iskolába
jár.

b) Mindenki, aki 18 éven
aluli.

c) Mindenki, aki még nem
töltötte be a 16. életévét.

2. Elválaszthatják-e a gyermekeket a szüleiktől?
a) Sohasem tehetik meg.

b) Ha a gyermek is ezt szeretné.

c) Nem szakíthatják el a
gyermekeket, kivéve akkor,
ha az ő érdekében történik.

3. Mit jelent a gyermekek véleményének tiszteletben tartása?
a) A gyermekek az őt érintő
ügyekben elmondhatják a
véleményüket.

b) A gyermeket csak akkor
kell meghallgatniuk a felnőtteknek, ha kíváncsiak a
véleményükre.

c) A gyermekek véleményét
nem kell meghallgatni, mert
a felnőttek tudják, mi a jó
nekik.
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4. Van-e joga a gyermeknek magánélethez?
a) Igen, ha a felnőttek is úgy
gondolják.

b) Nincs, mert a felnőtteknek mindenről tudniuk kell.

c) Igen.

5. Miért van szüksége a gyermekeknek a felnőttek segítségére, hogy a tájékoztatáshoz
való joguk érvényesülhessen?
a) Azért, hogy minden olyan
eszközt megkaphassanak,
ahonnan információt tudnak szerezni.

b) Azért, hogy segítsenek abban, hogy a gyermekek olyan
információt kapjanak, amelyek
nem ártalmasak számukra.

c) Nincs szükség felnőttsegítségre, mert minden
információ elérhető a gyermekek számára is.

6. Milyen jogai vannak a fogyatékossággal élő gyermekeknek?
a) Joguk van nyugalomban
élni.

b) Joguk van különleges
gondoskodáshoz és segítséghez.

c) Ugyanolyan jogaik vannak, mint az egészséges
gyermekeknek.

7. Ki támogatja és biztosítja a szociális biztonsághoz való jogot?
a) Az állam.

b) A szülők.

c) Mindenki, aki csak teheti.

b) A tananyagot kell megtanítani a gyermekeknek.

c) Fejlesztenie kell a gyermekek személyiségét, a
tehetségét és a képességeit.

8. Melyek az oktatás céljai?
a) Csak írni, olvasni és számolni kell megtanulniuk a
gyermekeknek.

9. Dolgozhatnak-e a gyermekek diákmunkásként?
a) Nem, mert még nem felnőttek.

b) Igen, mert ez is bevételi
c) Csak akkor, ha nem haszforrása lehet egy családnak. nálják ki őket, és tisztességes fizetést kapnak.

10. Milyen jogai vannak a gyermekeknek fegyveres konfliktus idején?
a) 15 éves kor alatt nem
b) Azonnal kimenekítik a
vehetnek részt háborúban a gyermekeket a háborúból.
gyermekek.

c) A gyermekek részt vehetnek háborúban, de csak
akkor, ha elbírják a fegyvert.

Kreatív feladat
Plakátkészítés
Készítsetek figyelemfelhívó plakátot a gyermekjogokról! Az interneten kereshettek
hozzá segítséget.
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Dramatikus játékok
Az Igazságtanács ülése Hamupipőke ügyében
Idézzétek fel a Grimm testvérek Hamupipőke című meséjét! Játsszátok el az Igazságtanács ülését, amely arról tanácskozik, hogyan kellene megvédeni a hányatott
sorsú Hamupipőkét!
Alkossatok csoportokat, beszéljétek meg, kik a tagjai a tanácsnak, majd játsszátok
el, hogyan vitatjátok meg a kérdést, és milyen döntésre juttok!
Ezután választhattok más meséket vagy irodalomból ismert történeteket. Röviden
gyűjtsétek ki a történetből, kit milyen sérelem ért, és folytassátok a tanács ülését!
Készítsetek jegyzőkönyvet! Röviden jegyezzétek le:
▶ ki volt a sértett,
▶ mi történt vele,
▶ milyen jogát sértették meg,
▶ ki tette ezt,
▶ hogyan lehetne jóvátenni ezt,
▶ hogyan lehetne megvédeni őt!
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10. Technikai fejlődés
Olvasmány

❞

Enrique Peñalosa: Busszal a demokráciába (részletek)
Bogotá, Kolumbia fővárosa Dél-Amerika egyik legnagyobb és leggyorsabban
növekvő nagyvárosa. Ma elővárosaival együtt több mint 8 millió lakosa van,
akiknek közel 70 százaléka rendkívül szegény, a várost nyomortelepek szegélyezik. Bogotá néhány éve rendkívül zsúfolt, büdös, egészségtelen, élhetetlen város volt: közlekedési káosz, szegénység, bűnözés jellemezte. 1998-ban
azonban Enrique Peñalosa polgármester új fejlesztési elgondolással állt elő.
Ennek hátteréről szól 2013-as visszatekintő előadása.
Alkossatok csoportokat! Minden csoport válasszon egy szöveget, olvassa el,
majd végezze el a következő feladatokat!
▶ Emeljetek ki három fontos vagy érdekes, új információt a szövegből!
▶ Keressétek meg, milyen fejlesztésekről szólt a szöveg!
▶ Mi indokolta a fejlesztést?
▶ Adjatok címet a bekezdésnek!

a) Nem az a fejlett város, ahol még a szegények is autóval járnak, hanem az, ahol
még a gazdagok is a tömegközlekedést választják. Vagy a biciklit. Amszterdamban
például a lakosságnak több mint 30%-a kerékpárral jár annak ellenére, hogy Hollandiában az egy főre eső jövedelem meghaladja az amerikait. A fejlődő országok
városaiban versengés folyik a pénzért és az állami beruházásokért. Ha több pénzt
fektetnek autópálya-építésbe, természetesen kevesebb jut lakástámogatásra, iskolákra, kórházakra. Versengés van a helyért is. Helyért folyik a versengés a gépkocsivezetők és azok közt, akiknek nincs autója. […]
b) Két dolgot szeretnék javasolni: mindkettő a városokra vonatkozik. Az egyik
az egyenlő életminőség, különös tekintettel a gyerekekre. Mert minden gyereknek
meg kellene kapnia az oktatáson és az egészségügyi alapellátáson túl a hozzáférési
lehetőségeket a zöld terekhez, a sportlétesítményekhez, az uszodákhoz, valamint
hogy részt vehessenek zeneórákon is. A másik javaslatom egy másik fajta egyenlőség: az, amit úgy hívhatnánk: demokratikus egyenlőség. […] Már annyira hozzászoktunk az egyenlőtlenségekhez, hogy néha akkor sem vesszük észre, ha az orrunk
előtt van. Nem egészen 100 éve a nők nem szavazhattak, és ez normálisnak tűnt.
96

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 96

2022. 03. 10. 8:19

Ugyanígy, ma természetesnek tűnik, hogy buszt látunk a dugóban. Amikor polgármester lettem, követve ezt a demokratikus alapelvet, miszerint a köz java megelőzi a magánérdeket, eldöntöttem, hogy egy 100 fős buszt 100-szor akkora útterület illet meg, mint egy autót, ezért egy olyan tömegközlekedési rendszert hoztunk
létre, amelyben a buszoknak külön sáv van fenntartva. TransMileniónak neveztük
el [jelentése ’az új évezredbe’]. Nagyon szép demokratikus jelkép ez, hiszen amíg a
buszok tovasuhannak, a drága autók ott dekkolnak a dugóban. Pillanatfelvétel ez,
mondhatni, a működő demokráciáról. De nem csak az egyenlőségről szól a dolog.
c) Nem kell hozzá doktori: egy 12 éves gyerekekből álló kupaktanács is kitalálná 20 percen belül, hogy úgy használhatók ki legjobban a szűkös utak, ha külön
buszsávok vannak. Tény, hogy a buszozás nem egy menő dolog, de ez az egyetlen
lehetőség arra, hogy a tömegközlekedés összekösse a fejlődő nagyvárosok minden
részét. A buszok utaskapacitása óriási. Például Kantonban a buszok több utast szállítanak szerteszét, mint bármelyik kínai város metrója – a pekingit kivéve –, a földalatti költségének töredékéért.
d) Nemcsak a buszoknak harcoltunk ki helyet, hanem az embereknek is, ami még
nehezebb ügy volt. A városok emberi élőhelyek, és mi, emberek, gyalogosok vagyunk. Ahogy a halaknak úszniuk, a madaraknak repülniük, az őzeknek futniuk
kell, úgy kell nekünk is a gyaloglás. Ez hatalmas ellentétet hoz létre a fejlődő országok városaiban a gyalogosok és az autósok között. […] A gyalogos közlekedők itt
harmadosztályú állampolgárok, míg autózó társaik az első osztályba tartoznak. Itt
építettek egy felüljárót, alighanem feleslegesen, ám a járdáról megfeledkeztek. Ez
jellemző az egész világon. Még az iskolás gyerekek sem fontosabbak az autóknál.
Közlekedési infrastruktúra tekintetében az igazán fontos különbség a fejlett és a
kevésbé fejlett városok között nem az autópálya vagy a metró, hanem a járdák minősége. Az én városomban, Bogotában nagyon kemény küzdelembe került, hogy
helyet vegyünk el az autósoktól, akik évtizedeken át a járdán parkoltak. Így helyet
adhattunk az embereknek, elismerve az emberi méltóságot, és helyet kaptak az elkülönített kerékpárutak is. […] Végül, kemény csaták után, sikerült létrehozni egy
várost, amelyik tiszteletben tartja az emberi méltóságot, amelyik elismeri, hogy a
gyalogosok éppolyan fontosak, mint azok, akiknek autójuk van.
e) És építettünk – 15 éve volt ez, előbb, mint ahogy a kerékpárutak megjelentek
New Yorkban, Párizsban vagy Londonban –, ez is nagyon nehéz szülés volt, de
építettünk több mint 350 km kerékpárutat. Nem mondom, hogy a védett kerékpárutak valami építészeti remekek. Egy jogot testesítenek meg, ahogy a járdák is
– hacsak nem gondoljuk azt, hogy csak a gépjárművek utasai jogosultak biztonságos közlekedésre, halálos kockázat nélkül. És ahogy a buszok külön sávja, a védett
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kerékpárutak is a demokrácia jelképei, mert kifejezik, hogy egy kerékpáros a 30
dolláros biciklijével éppolyan fontos, mint egy autós a 30 000 dolláros kocsijában.
f) A történelem egy különleges pillanatában élünk. A következő 50 évben fog
felépülni több mint fele azoknak a városoknak, amelyeket 2060-ban ismerünk
majd. […] Úgy gondolom, hogy a mai városoknak jelentős hiányosságai vannak.
Tudnánk másféléket, tudnának jobbakat építeni. Hogy mi a baj a mai városokkal?
Például az, hogy ha azt mondjuk egy 3 éves gyermeknek, aki épphogy megtanult
beszélni – éljen a világ bármely városában –: „Vigyázz! Autó!”, akkor a gyerek már
ugrik is ijedtében, és jó oka van rá, hiszen több mint 10 000 gyermek hal meg a
világon évente autóbalesetben. Már 8000 éve is voltak városaink, és a gyerekek
kimehettek az utcára játszadozni. Tulajdonképpen nem is olyan régen, 1900 körül,
még nem voltak autók. Még 100 éve sincs, hogy gépkocsik járnak, mégis teljesen
megváltoztatták a városokat. 1900-ban például az egész Egyesült Államokban senkit sem gázolt halálra autó. Csak 20 év telt el, és 1920 és 1930 között csaknem
200 000 ember halt meg autóbalesetben az USA-ban. Egyedül 1925-ben majdnem
7000 gyermek halt meg autóbalesetben az USA-ban.
g) Tehát építhetünk másféle városokat, olyanokat, ahol az emberi lények előbbre
valók, mint az autók; olyanokat, amelyek több teret adnak az embereknek, mint
a gépkocsiknak; városokat, amelyek illő figyelmet fordítanak a legsérülékenyebb
városlakókra: a gyermekekre és az idősekre. Javaslok valamit, amivel, úgy vélem,
sokkal jobbá tehetnék a városokat. Nagyon könnyű lenne bevezetni az új városokban, amelyek még csak most vannak kialakulóban. Több száz kilométer zöldfolyosó
szelhetné át a városokat minden irányban. A gyerekeket nyugodtan engedhetnénk
el otthonról. Több tíz kilométert is mehetnének biztonságban a csodálatos zöld utak
„biciklisztrádáin”. Képzeljék el a következőt: egy várost, ahol minden második utca a
gyalogosoknak és biciklistáknak lenne fenntartva. […] Amikor Bogotá polgármestere voltam, mindössze 3 év alatt képesek voltunk létrehozni 70 kilométernyit – és én a
világ egyik legsűrűbben lakott városáról beszélek – az ilyen biciklisztrádákból. Márpedig ez megváltoztatja az emberek életmódját, mozgását és viszonyát a városhoz.
A városok, melyek építésére az elkövetkezendő 50 évben kerül sor, meghatározzák majd több milliárd ember életminőségét és boldogságát. Micsoda fantasztikus
lehetőség lesz ez a vezetőknek, köztük sok fiatalnak, főleg a fejlődő országokban,
aki sokkal boldogabb életet garantálhatnak a jövő generációk milliárdjainak. Biztos
vagyok benne, mert optimista vagyok, hogy a jövő vezetői jobb városokat hoznak
létre, mint amiről mi álmodni tudunk.
Kató Franciska fordítása
Forrás: www.ted.com
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1. Most alkossatok olyan új csoportokat, amelyekben a más-más szöveget ismerő tanulók tudják elmesélni egymásnak, ki miről olvasott!
2. Ezek a fényképek Bogotában készültek. Keressétek ki a szövegből, melyik
kép melyik mondathoz tartozhat!

3. Készüljetek fel arra, hogy egy iskolatársatoknak, aki nem vett részt a TransMilenióról szóló szöveg feldolgozásában, el tudjátok magyarázni, mit értett
a polgármester az alatt, hogy a bicikliutak a demokrácia jelképei! Tartsatok
erről próbaelőadást, adjatok jó tanácsokat egymásnak!
4. Nézzetek utána önállóan, hogy pontosan mit jelent a demokrácia szó a mai
használatban!
5. Ismertek-e olyan területeket Magyarországon, ahová érdemes kerékpártúrákat tervezni? Indokoljátok!
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Játék
Találd ki…!
Melyik modern „találmányra” gondoltunk? A játékvezető olvassa fel a mondatot, és
egyszerre mondjátok ki a megoldást! Írhattok hasonló feladványokat ti is!
▶ Régen, ha süteményt sütöttem, a hozzávalókat fakanállal kikevertem, ma ezt
már ……… teszem.
▶ Régen, amikor üzenetet akartam küldeni, elmentem a postára, és feladtam
egy táviratot, ma küldök egy ………
▶ Régen, ha információkhoz szerettem volna jutni, elmentem a könyvtárba, és
megkerestem, ma már ezt megtehetem az ………
▶ Régen, ha valahová el akartunk utazni, akkor nagyon hosszú ideig tartott az
út, ma már gyorsabban odaérünk, ha van ………
▶ Régen a kontinensek közötti utazás elképzelhetetlen volt, csak hajóval
lehetett megtenni, ma már néhány óra alatt eljuthatunk egy-egy országba
………
▶ Régen a mandulagyulladás gyógyítására csak gyógynövényeket használtak,
ma már az orvos felírja receptre az ………

Kreatív feladat
A telefonom
Írj otthon egy magadnak szóló naplójegyzetet a kérdések alapján!
▶ Van-e okostelefonod? Ha nincs, szeretnél-e?
▶ Mihez van szükséged a telefonra? Mire használod a legtöbbet? Tapasztalod-e
valamilyen hátrányát annak, hogy van?
▶ Ha most nincs ilyen telefonod, hogyan változna meg az életed, ha kapnál?

Dramatikus játék
Előnyök és hátrányok
Nézzétek át a 10. lecke 6. feladatában összegyűjtött ötleteiteket! Alkossatok három
csoportot! Válasszatok ki egy eszközt, és tartsatok róla vitát! Az egyik csoport az
előnyei, a másik a hátrányai mellett érveljen! A harmadik csoport figyelje meg és
értékelje, melyik csoport érvelt logikusabban, meggyőzőbben!
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11. Képernyőink hatalma
Olvasmány

❞

Tévétörténelem, ahogyan mi láttuk
Magyarországon az első televíziós adást 1957. május elsején sugározták. Ekkor
azonban csak kevés családnak volt tévéje. Közel 20 évet kellett várni arra, hogy a
nappalik többségében elfoglalja kitüntetett helyét a varázslatos masina.
Kezdetben még nem volt tévénk, de a szomszédunkban élt egy család, akik hamar hozzájutottak. Nem irigykedtünk rájuk, mert nem tudtuk, mi az, amink nincs.
Az estéket olvasással, beszélgetéssel, kártyázással, társasjátékozással töltöttük.
Kisiskolás voltam, amikor a szomszédok először hívtak át bennünket tévézni.
Izgatottan készültem, ugyanis addig még nem volt ilyen élményben részem. Nem
volt vita, melyik adót nézzük, hiszen egyetlen csatorna sugárzott csak adást. Első
tévés élményem a Híradó volt. Fekete-fehérben mutatták be hazánk és a környező
országok aznapi legfontosabb közéleti és politikai eseményeit. Utána egy színházi
közvetítést néztünk.
A műsorokról a Rádió- és Televízióújságból tájékozódtunk. Nem létezett teletext, nem tudtuk egy gombnyomással előhozni, hogy milyen műsor lesz egy óra
múlva. A szomszéd néni megvette a „tv-újságot”, és kölcsönadta, hogy megnézzük
benne, mikor akarunk átmenni tévét nézni.
A műsorok előtt a stúdióból bemondók és bemondónők tájékoztattak arról, mit
láthatunk az elkövetkező néhány percben vagy órában. Reklámok csak később lettek a műsorok végén.
Akkor még csak a hét három napján volt adás,
akkor is csak este. Két napon filmet, egy napon pedig színházi előadást vagy sportműsort sugároztak.
Később lett a héten négy, majd öt adásnap. 1968tól volt hat napon át műsor.
Gimnáziumba jártam, amikor a szüleim megvették első tévéjüket sok-sok spórolás után. Akkora
volt, mint egy kisebb doboz.
Az utcában többen voltak, akiknek még akkor
sem volt tévéjük, ezért ők is hozzánk jártak át műsorokat nézni.
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Szüleim csak a tv-tornát és a
tv-macival kezdődő 10 perces esti
mesét engedték nézni. Hétvégén
filmeket, meséket, ismeretterjesztő műsorokat néztünk.
Később aztán reggeltől estig
sugároztak műsort, de a hétfő adásszüneti nap volt egészen
1989-ig. Tévénézés helyett hétfőnként a fél ország a rádióban
sugárzott rádiókabarét vagy
bakelitlemezeket hallgatott.
1971-ben a Magyar Rádió és Televízió megkezdte a 2. csatornán való sugárzást.
A kettes program oktatási programokat közvetített, és itt voltak az ismétlések is.
A hetvenes években egyre több lett a színes műsor, de akiknek nem volt színes
tévéjük, a színesben sugárzott műsorokat is csak fekete-fehérben nézhették. Az első
színes tévéje akkor lett családunknak, amikor már szinte felnőtt voltam. Ekkor már
egyre többféle műsor volt látható. A múlt század utolsó évtizedében, már az M1 és
M2 csatornán kívül új, úgynevezett kereskedelmi adók is megjelentek, mint például az MTV (Music Television) – kezdetben angol nyelven –, később Magyarország
első gyerektévéje, a Cartoon Network, szintén angolul, aztán a VIVA TV elődje,
majd 1997-ben a TV2 és utána az RTL Klub.
Nagyon gyorsan fejlődött a tévégyártás is a 70es években. Akkor már többfajta készüléket lehetett kapni, különböző méretekben. Ezek nagyon
nehezek voltak, nagy helyet foglaltak.
A lehetőségek bővülésével mi is egyre több időt
töltöttünk a képernyő előtt. A műsorok viszont
nem kötötték le egy-egy napunk nagy részét.
Ma már a kínálat, a minőség nagyon változatos.
Jelenleg Magyarországon több mint 600 televíziós
médiaszolgáltatás nézhető. Akár 3D-s lehetőségek is biztosítottak. A készülékek
könnyen hordozhatók (vagy éppen hatalmasak), kis helyen vagy a falon is elférnek,
sokféle funkcióval bírnak. Talán a gazdag kínálat és a rengeteg extra szolgáltatás
miatt lett mára a televíziózás „időrabló” tevékenység?
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1. Hogyan és miben változott a televíziózás az elmúlt 60 évben?
2. Milyen érdekes információkat tudtatok meg a szövegből?
3. Hogyan változott a ti korosztályotok tévézési szokása az elmúlt 10 évben?
Milyen adókat néztetek és mennyit 10 éve? Milyen csatornákat és mennyi
ideig néztek most?
4. Kérdezzétek meg az idős rokonaitokat, milyen fiatalkori tévés élményeik
vannak! Beszélgessetek velük arról, hogy milyen műsorokat néztek, mivel
töltötték az adásmentes időt úgy, hogy még mobiltelefonjuk sem volt. Készítsetek velük interjút! Írjátok le a füzetetekbe, vagy vegyétek fel! Ha gondoljátok, osszátok meg a csoportotokkal!
5. Mit gondoltok, hogyan alakította régen az emberek életét a tévézés, és hogyan alakítja ma?
6. Hogyan befolyásolják a képernyők (ne csak a tévére gondolj!) a szabadidőnket, a kapcsolatainkat? Mekkora hatalmuk van az előttünk levő képernyőknek az életünkben?

Játék
Hol láttad?
Alakítsatok néhány fős csoportokat, és játsszatok el néhány jelenetet egy-egy ismert tévéműsorból!
A többi csoport találja ki, melyik műsor részletét adtátok elő, és sorolják be, hogy az
alábbiakban felsorolt kategóriák melyikébe tartozik a megjelenített előadás.
I. Ismeretterjesztő műsorok
II. Hírműsorok
III. Filmek
IV. Kulturális és oktatási műsorok
V. Sportműsorok
VI. Szórakoztató műsorok
VII. Gyermek- és rajzfilmek
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Kreatív feladat
Hol, hogyan keressük az információt?
A Wikipédia egy bárki által hozzáférhető közösségi információforrás. Olyan, mint
egy lexikon, nagyon sok szócikket tartalmaz. Ezeket folyamatosan önkéntes szerkesztők ellenőrzik.
▶ Dolgozzatok kis csoportokban! Válasszatok három állatot (lehet emlős, madár, hüllő, hal, rovar stb.), és keressétek ki a róluk szóló szócikkeket a Wikipédián! Figyeljétek meg és vessétek össze, hogy milyen hosszú egy-egy cikk,
milyen témákban ad információt, és mennyire részletes! Milyen kérdést tennétek még fel az állatokkal kapcsolatban? Ezután nézzétek meg a lap alján,
hány forrást használtak fel a szerzők, és milyenek ezek!
▶ Beszéljétek meg, hogy vajon egy ilyen, önkéntes alapon szerveződő, módosuló oldal információi mindig megbízhatóak-e!
▶ Ha pontosítani szeretnétek egy szócikk tartalmát, hol tudnátok utánanézni a
megfelelő információnak?
▶ Gyűjtsetek össze néhány helyzetet, amelyben az internethez fordulnátok segítségért!
▶ Mitől függ, megbíztok-e egy honlap tartalmának hitelességében?

Dramatikus játék
Képernyőérvelő
Alkossatok két csoportot! Gyűjtsetek érveket és ellenérveket a képernyő hatására/
hatékonyságára vonatkozóan! (Például hogy milyen hatással van a gondolkodásra,
a mozgásra, a kreativitásra, az érzelmekre.)
Próbáljátok meggyőzni egymást a saját csoportotok igazáról!
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12. Túl nagy lábon élünk!
Olvasmány

❞

Mekkora „lábon élünk”? Az ökológiai lábnyom fogalma
Az ökológiai lábnyom egy mérőszám,
amely azt fejezi ki, hogy egy
ember vagy egy közösség a Föld
erőforrásaiból mennyit használ
föl. Ha egyenlően osztanánk el a
Föld erőforrásait, akkor körülbelül
1,8 hektár (100 × 180 méteres terület)
termőföld és tenger jutna minden emberre. Ma egy
kanadai ember fogyasztásának kiszolgálásához négyszer több nyersanyag és négyszer nagyobb földterület
szükséges, mint egy indiaiéhoz, tehát egy kanadai ember
ökológiai lábnyoma négyszer akkora, mint egy indiai em
ember ökológiai lábnyoma. Jelenleg 2,2 hektár körül van a Föld
lakóinak átlagos ökológiai lábnyoma. Az ökológiai lábnyom kiszámításához leggyakrabban az étkezési szokásokat, a lakásviszonyokat, a
közlekedést, a fogyasztási cikkek és szolgáltatások igénybevételét, a termelt hulladék mennyiségét vizsgálják.
Az energiaforrások és a termőföldek mennyisége a Földön nem végtelen. Vannak
ugyan olyan erőforrások, amelyek képesek a megújulásra, azonban ha a megújulás
hosszabb időt igényel, mint ahogyan az adott forrást felhasználják, akkor ez hiábavaló, és előbb-utóbb ez a forrás is kiapad. Ha nem vigyázunk környezetünkre, akkor
a tiszta víz és a tiszta levegő is elfogy egyszer. Földünk fenntarthatóságának vagy a
fenntartható fejlődésnek azt nevezzük, ha az emberiség képes a jelenbeli szükségleteit kielégíteni anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját
szükségleteik kielégítésére.
A számítások szerint a mindenki által áhított észak-amerikai életszínvonalon a
Föld mindössze 2 milliárd embert tudna eltartani. Jelenleg a Föld lakossága 7,8 milliárd, és két másodpercenként 5 fővel növekszik! Egyre fontosabb tehát az ökológiai
lábnyom további növekedésének megakadályozása, ami azt jelenti, hogy jobban kell
vigyáznunk természeti értékeinkre.
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1. Beszéljétek meg, mit jelentenek a Föld erőforrásai!
2.

Keressétek ki a szövegből, milyen mérőszámokat használnak az ökológiai
lábnyom kiszámításához!

3. Mit jelent a fenntartható fejlődés?

Játék
Betűkiemelő
Írd le a füzetedbe a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos szavakat! Ha a szavak
jelölt betűit egy J és egy A betűvel kiegészítve helyes sorrendbe teszed, akkor egy jó
tanácsot olvashatsz! Dolgozhattok párokban is!
A szó betűinek száma

Meghatározás
Játék

Kezdőbetű

Felhasznált betűk
sorszáma
2.

I. A nap energiája által
7
N
Betűkiemelő
működtetett eszköz
Írd
leszél
a füzetedbe
a megújuló
energiaforrásokkal
kapcsolatos szavakat!
II. A
energiáját
fel8
SZ
2., 3., 4.,Ha
6.,a7.szavak
fogó betűit
magasegy
építmény
jelölt
J és egy betűvel kiegészítve helyes sorrendbe teszed, akkor egy jó
tanácsot
III. A Földolvashatsz!
belső hőjé-Dolgozhattok
11 párokban is! G
3., 4., 9., 11.
ből származó energia:
...... energia
IV. Vízi erőművek által
10
V
5., 10.
hasznosított energia
Írd le a négy szót a füzetedbe!
Egy új sorba a fenti táblázat utolsó oszlopában megjelölt betűket írd egymás mellé
az alábbiak szerint! (Egy J és egy A betű helyét előre megadtuk.)
A

J
II/2 II/3

J

III/4

I/2

II/4

IV/10 II/6

II/7

III/9 III/3 III/11

A

!
IV/5

!
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Kreatív feladat
Csökkentsük az ökológiai lábnyomot!
▶ Készítsetek tervet (egy hétre, egy hónapra szólót vagy általánosat), mit fogtok
tenni azért, hogy ti magatok csökkenteni tudjátok a Földet terhelő tevékenységet, a nyersanyagok és energiaforrások túlzott használatát!
▶ Fogalmazzátok meg véleményeteket az ökológiai lábnyom csökkentésének lehetőségeiről akár saját életetekben, akár iskolai környezetetekben, akár a világban!

Dramatikus játék
Állatvédők
Sok állatfaj áll a kihalás szélén. A Természetvédelmi Világszövetség úgynevezett
„vörös listán” tartja számon ezeket. Életüket a vadászat, az élőhelyük felszámolása
(pl. fakitermelés), a globális felmelegedés vagy a környezetszennyezés veszélyezteti.
Az utóbbi évben közzétett adatok szerint a madagaszkári makifélék, az északi simabálna és a mezei hörcsög lettek a legveszélyeztetettebb fajok.
Alakítsatok csoportokat!
▶ Fogalmazzátok meg az állatok élőhelyének megóvására vonatkozó érveiteket
úgy, hogy az az ökológiai lábnyommal is kapcsolatos legyen!
▶ Győzzétek meg társaitokat, hogy mindenki közös érdeke és feladata a fenntartható jövő érdekében a Föld erőforrásainak takarékos használata, így az állatok
védelme is!
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13. Tudatos vásárlás
Olvasmány

❞

Környezettudatos vásárlás
A környezetkímélő életmód megteremtése közös érdekünk, melynek célja, hogy
egészségesebb életet élhessünk, illetve e feltételeket megteremtsük a jövő nemzedékek számára is.
A környezettudatos vásárlás első lépése, hogy próbáld előre átgondolni vásárlási
döntéseidet, tervezd meg, legyél határozott, s csak olyan terméket tegyél a kosaradba, melyre valóban szükséged van. Ha te is kevesebb hulladékot akarsz termelni,
megfontoltabban, tudatosabban kell élned!
Legyél te is környezettudatos vásárló!
1.Készíts bevásárlólistát: csak a feljegyzett, előzetesen kigondolt termékeket vásárold meg!
2.Célirányosan vásárolj: ne kalandozz el az árutól roskadozó pultok és polcok között, így ugyanis könnyen beeshet a kosaradba egy-két felesleges termék.
3. Lehetőleg friss élelmiszerek mellett dönts: a fagyasztott termékek előállítása és
tárolása ugyanis tízszer több energiát emészt fel.
4. Vásárolj helyben készült termékeket és szezonra jellemző zöldségeket, gyümölcsöket a sok ezer kilométert utaztatott, mesterségesen érlelt és tartósított áruk helyett!
5. Vegyél olyan árucikkeket, amelyek hulladékok hasznosításával készültek, ezeket
ugyanis sokkal kevesebb energiába kerül előállítani, mint az újakat. Az újrahasznosított papír akár 30%-kal is olcsóbb lehet, mint az új papír. Ha teheted, ilyet vásárolj!
6.Tartós termékeket válassz – próbálj minél kevesebb eldobható, egyszer használatos dolgot venni!
7.Vásárolj betétdíjas, visszaváltható kiszerelésű termékeket: ezzel ugyanis megelőzhető a csomagolási hulladék keletkezése!
8.Ne a reklámok hatására, hanem előzetes ismereteid, tapasztalataid alapján vásárolj!
9.Ne vegyél minden vásárláskor nejlonzacskót, inkább vigyél magaddal tartós,
mosható textilszatyrot!
10. Kerüld az „agyoncsomagolt” termékeket (pl. bonbonok), amiből lehet, kimért
formában vásárolj!
Hogyan legyek ökotudatos fogyasztó? – részlet
Kiadta a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség, 2013
A kiadvány letölthető a http://febesz.eu oldalról a Kiadványok menüpont alatt.
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1. Beszéljétek meg, ki a tudatos vásárló!
2.

Beszéljétek meg, hogy melyikőtök mennyire veszi figyelembe a felsorolt vásárlási szempontokat!

3.

Válasszátok ki az olvasmányban szereplő tanácsok közül azt, amit a legfontosabbnak tartotok ahhoz, hogy környezettudatos vásárlók legyetek! Beszéljétek és indokoljátok meg választásotokat! Érveljetek, miért fontos vásárláskor észben tartani ezeket a szempontokat!

Játék
Tudatos vásárlók
Válogassátok szét a vásárlási szokásokat aszerint, hogy melyek hangozhattak el egy
tudatosan vásárló család tagjainak a szájából, és melyek nem.
Készítsetek elő egy papírzacskót és egy nejlonzacskót. Készítsen mindenki kis papírra számokat 1-től 10-ig. A papírzacskóba tegyétek be azoknak a vásárlási szokásoknak a számát az alábbiakban felsoroltak közül, amelyek a tudatos vásárlókra jellemzőek. A nejlonzacskóba gyűjtsétek azon szokások számát, amelyek a nem tudatos
vásárlókat jellemzik! Ellenőrizzétek, hogy egyformán gondolkodott-e mindenki!
1. Mindig nejlonzacskóba tesszük a zöldségeket a boltban.
2. Piacon, helyi termelőktől vásárolunk.
3. Az árut külföldről rendeljük, mert így olcsóbb.
4. Bevásárlólistával megyünk a boltba.
5. Van bevásárlólistánk, de mindig veszünk olyan dolgokat, amik megtetszenek,
valamire csak jók lesznek.
6. Tartósított élelmiszereket vásárolunk, mert az tovább eláll.
7. Újrahasznosítható anyagból készült csomagolású termékeket választunk.
8. Papírzacskóban visszük haza a megvásárolt élelmiszereket.
9. Olyan termékeket vásárolunk, amelyeket többször is fel tudunk használni.
10. Mindig olyan termékeket választunk, amelyeket jól becsomagoltak.
Válogassátok szét a vásárlási szokásokat aszerint is, hogy melyek jellemzőek a ti
családotokra, és melyek nem!
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Kreatív feladat
Mozgósíts!
Rajzoljatok csoportokban plakátot, vagy írjatok figyelemfelkeltő reklámszöveget,
amellyel a tudatos vásárlást népszerűsítitek! Beszéljétek meg, hogy milyen céllal
készítettétek!

Dramatikus játék
Bárhol tudatosan
Alkossatok három csoportot!
1. Családi házban élők, akiknek kicsi, másokkal megosztott a kertjük, ahol a
szomszédokkal egyeztetve néhány növényt termeszthetnének, kisebb állatot tarthatnának.
2. Családi házban élők, és kertjükben zöldségeket, gyümölcsöket termesztenek, állatokat tartanak.
3. Társas- vagy emeletes házban élők, akik minden terméket boltban vásárolnak.
Játsszátok el, hogy melyik csoportban hogyan érvényesülhetnek a tudatos vásárlás
szabályai! Érveljetek a csoportnak megfelelő szempontok szerint! Beszéljétek meg,
hogy kinek milyen előnyei vagy nehézségei lehetnek abból, ha más-más körülmények
között él!
Összegezzétek tapasztalataitokat!
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14. A reklámok hatása

❞

Olvasmány
Vásári kikiáltók

A vásári árusok portékáikat többnyire dallam nélküli rigmusokkal reklámozták. Úgy látszik, ezek a minden költőiséget nélkülöző versek e célnak megfeleltek: felhívó, bemutatkozó és árubemutató, illetve dicsérő résszel kezdődnek,
fölsorolják az árucikkeket, és az alacsony árral, jó minőséggel és egyéb fogásokkal csalogatják a vevőket, vagy küldik odább a bámészkodókat. (Itt némi
humorérzék azért nem tagadható meg tőlük!) E jellegtelen rigmusok között
egy-két vándordal, átalakított szerelmi dal is akad.
Az eddigi szórványos gyűjtések az ország középső megyéire korlátozódtak.

Forrás: Ortutay Gyula, Katona Imre (szerk.):
Magyar népdalok I–II. (II. kötet)

[Erre-erre, ifjasszony, …]
Erre-erre, ifjasszony,
Más bótosra ne hallgasson!
Az én nevem Olcsó János,
Kinek híre általános.
Van itt minden, ami kék,
Babos kendő, hupikék
S milyen olcsó, hallja csak:
Csak egy pengő, csak-csak-csak!
Csak egy pengő, csak-csak-csak!
Tessék, tessék, jó portéka,
Egynek sincsen maradékja!
Én mondom ezt, Olcsó János,
Kinek neve általános!
Kiskunhalas (Pest)

111

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 111

2022. 03. 10. 8:19

[Megjött Pestről Ócsó János; …]
Megjött Pestről Ócsó János;
Tele falu, tele város.
Nadrág, kabát, ködmön, kucsma;
Csapjon, bátyám, a markomba!
Kunszentmiklós (Pest)
[Fele ingyen, fele ráadásba. …]
Fele ingyen, fele ráadásba.
Szedje, néném, bele a kosárba!
Hajdúböszörmény (Hajdú)

Kis csoportokban értelmezzétek a vásári kikiáltók tevékenységét a kérdések segítségével!
1. Mit és hogyan kínálnak?
2. Milyen korban, milyen eseményeken hangozhattak el ezek a versikék?
3. Hogyan népszerűsítették áruikat? Találkozhatunk-e ma is hasonló árusokkal,
kikiáltókkal? Hol?
4. Ma milyenfajta reklám töltené be a kikiáltók szerepét?

Játék
Kitalálós
Gyűjtsetek reklámszövegeket, szlogeneket az általatok látott-hallott reklámokból!
Társaitok találják ki, melyik reklámra gondoltatok!
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Kreatív feladat
Ez a kedvencem…
Mutassátok be egymásnak kedvenc reklámotokat! Lehet tévéreklám, óriásplakát
vagy internetes reklám is.
▶ Mit reklámoz?
▶ Milyen hasznos dolgot kínál?
▶ Miért ezt választottad? Indokold!

Dramatikus játék
Kikiáltók vagyunk
Tárgyaink gyakran gazdát cserélnek, a figyelemfelhívó, reklámértékű szövegek és
képek magánéletünk részévé váltak. Zorkóczy-Kovács Katalin Apróhirdetés című
verse ezt a jelenséget parodizálja.

Apróhirdetés
Megszabadulnék alig használt zsiráfomtól
Nem fogyaszt sokat:
8-10 liter víz és néhány szobanövény per nap.
Bár újabban rászokott a műanyag pálmákra.
Mérete miatt csak galériás lakásokba ajánlom.
Szobadíszként is szép.
Ábrázata ugyan nem vonzó,
lámpaernyővel a fején azonban kifejezetten mutatós.
Ha valaki praktikus célra akarja,
hát fogasként is jól funkcionál.
▶ Írj hasonló, tréfás apróhirdetést! Olvasd fel úgy, hogy ne mondd ki az adott dolog
nevét! A csoport többi tagja találja ki, mit hirdettél meg!
▶ Keressetek a https://mek.oszk.hu oldalon kikiáltóverseket! Adjátok elő a csoportban! Használhattok hozzá eszközöket is (pl. dob)! Beszéljétek meg, melyik
társatok előadása volt a legélvezetesebb, amely akár vásárlásra is késztetne
benneteket!
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15. Egészséges táplálkozás

❞

Olvasmány
Mi kerüljön az asztalunkra?

A dietetikus olyan szakember, aki az egészséges és a beteg emberek számára
nyújt segítséget a megfelelő táplálkozás kiválasztásában. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2016-ban Okostányér® néven táplálkozási ajánlást
adott ki az egészséges magyar lakosság számára. Ebben külön foglalkoznak
a gyerekek étrendjével is. A tanácsok betartásával óvhatod egészségedet.

OKOSTÁNYÉR ®
só

zsiradék

cukor

Folyadékok

Használj a lehető legkevesebb
sót, cukrot és zsiradékot
az ételek elkészítéséhez!

Igyál bőségesen
ivóvizet!

Zöldségek

Gabonafélék

Gyümölcsök

Húsok/halak/
tojás/tej és
tejtermékek

Egyél minden nap friss
zöldségfélét, gyümölcsöt!

Mi legyen egy nap a tányérodon?

Napi ételed fele zöldség és
gyümölcs legyen!

Összeállította a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége a Magyar Tudományos
Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos
Bizottsága ajánlásával.
www.mdosz.hu

Fogyassz rendszeresen
teljes értékű gabonát!

Válassz változatosan a
fehérjeforrások közül!

Figyelj az elfogyasztott ételek, italok mennyiségére és minőségére!
Igyál elegendő folyadékot, étkezz naponta 3-5 alkalommal, változatosan!
Fogyassz minden nap zöldségfélét, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát,
tejet, zsírszegény tejtermékeket, húsokat!

Gyümölcsök és zöldségek
A gyümölcsök és zöldségek számos létfontosságú tápanyag nélkülözhetetlen forrásai. Különösen értékes a vitamin-, ásványianyag- és rosttartalmuk. Mindezen tápanyagok hozzájárulnak ahhoz, hogy egészségesek és energikusak legyünk, valamint segítenek egészséges testtömegünk megőrzésében.
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Gabonafélék
A gabonafélék, illetve a belőlük készült élelmiszerek fontos részét képezik az egészséges táplálkozásnak. Nagyban hozzájárulnak testünk energiaellátásához, emellett
értékes vitaminokat és rostokat is tartalmaznak.
Húsok / halak / tojás / tej és tejtermékek
A húsok, a halak, a tojás, a tej és a tejtermékek teljes értékű fehérjéket tartalmaznak, ezenfelül számos vitamin és ásványi anyag forrásaként említhetjük őket, pl. a
tej és tejtermékek kalcium-, a húsfélék vastartalma különösen értékes.
Folyadékok
Szomjoltásra legalkalmasabb az ivóvíz (csapvíz, ásványvíz). Gyümölcs- és zöldségleveket, cukortartalmú teákat, üdítőitalokat, turmixokat, tejes italokat (pl. kakaó, tejeskávé) csak a folyadékbevitel színesítésére, alkalmanként, kis mennyiségben igyál.
Só, cukor és zsiradék
A túl sok só, zsír és cukor rossz hatással van az egészségünkre: túlsúlyhoz és szívbetegségekhez, fogszuvasodáshoz vezethet. Éppen ezért fontos figyelni arra, hogy az
ételekkel, italokkal minél kevesebbet fogyassz el ezekből.
1. Nézzétek meg az okostányér képeit! Milyen élelmiszercsoportokat tartalmaz
a tányér? Milyen élelmiszerek tartoznak egy-egy csoportba?
Soroljatok fel az adott csoporton belül olyan élelmiszereket, amelyeket ti is
szívesen fogyasztotok!
2. Olvassátok el az élelmiszerekhez tartozó leírásokat! Milyen hasznos tanácsokat kaptatok belőlük? Ki tudnátok-e egészíteni hasonló javaslatokkal?
3. Az egészséges táplálkozáson túl milyen tevékenységek segítik egészségünk
megőrzését?
Mozogj minél többet!
Részletes táplálkozási útmutatót és további hasznos tanácsokat találtok a
www.okostanyer.hu weboldalon.

115

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 115

2022. 03. 10. 8:19

Játék
Szólánc
Játsszatok szóláncot! Csak gyümölcsök, zöldségek, fűszernövények, gabonafélék,
élelmiszerek neveit használhatjátok! Minden szó utolsó betűjével kezdődjön a következő szó! Aki nem tudja folytatni, kiesik a játékból.
Például: karfiol – lila hagyma – ananász…

Kreatív feladat
Egészséges étrend
Dolgozzatok 4-5 fős csoportokban! Készítsétek el egy nap étrendjét úgy, hogy abban minden étel egészséges alapanyagokból készüljön!
Beszéljétek meg, hogy honnan származhatnak az alapanyagok, melyek azok, amelyek helyiek, magyarok, európaiak, illetve melyek érkeznek más földrészről.
Étrendjeiteket mutassátok be egymásnak!

Dramatikus játék
Frisset vagy készet?
Alakítsatok két csoportot!
Az egyik csoport friss árut, a másik készételeket fogyaszt. Érveljetek az egyik vagy
másik ételfajta mellett! Melyiknek milyen előnyei vagy hátrányai vannak?
Végül beszéljétek meg, hogy milyen ételeket fogyasszunk egészségünk érdekében!
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16. Valódi szépség
Olvasmány

❞

A tölgyfa élete (tanmese)
Volt egyszer egy gyönyörű kert, tele különféle gyümölcsfákkal és szebbnél szebb
bokrokkal, virágokkal. A kert lakója volt egy tölgyfa is. Jó ideje ott állt már a többi fa mellett, de nagyon nem érezte jól magát. A gyümölcsfák évről évre hozták a
zamatos gyümölcsöket, a virágok csodálatos színekben pompáztak, a tölgyfa pedig
csak irigykedve nézte őket, és szorongva, egyre nagyobb szomorúságban töltötte
napjait.
Egy napon az almafa így szólt hozzá: „Nagyszerű dolog almát teremni! Csak
azért nem megy még neked, mert nem összpontosítottad eléggé a figyelmedet. Ne
búsulj, az akaraterőd edzésével Te is tudsz majd ilyen szép almákat teremni.”
„Ne almát akarj teremni! – szólt bele a rózsabokor büszke öntudattal. – Inkább
nézz csak ide, mennyire szépek a virágaim. Neked is lehetnek ilyen rózsáid, még
könnyebben is, mint ha almát próbálnál teremni.”
Szegény tölgyfa minden véleményt meghallgatott, és egyre kétségbeesettebben
próbálkozott, hogy megfogadja a tanácsokat, ám sehogy sem sikerült neki sem almafává, sem rózsabokorrá, sem más növénnyé válnia. Kezdett meghalni benne a
remény, hogy valaha is boldog lesz.
Ekkor érkezett a kertbe a bagoly. A bölcs madár csak átutazóban volt, de látta a
tölgyfa szomorúságát, ezért leszállt az ágára, meghallgatta őt, majd így szólt:
„Túl sokat figyelsz arra, hogy mások milyenek, és milyennek akarnak látni téged.
Annyit foglalkoztál a külső zajjal, hogy már meg sem hallod a belső hangodat. Nem
vagy önmagad. De ha figyelsz, és újra meghallod a belső hangodat, akkor megtalálod a boldogságodat is.”
Azzal felszállt a tölgyfa ágáról, és már repült is tovább.
„A belső hangomat? – töprengett magában a tölgyfa. – Nekem olyan is van?”
A bagoly szavai komoly hatással voltak rá. Egyre kevésbé figyelt az almafa, a körtefa, a rózsa és mások kinézetére és véleményére – már sokkal jobban érdekelte,
hogy mi is az a belső hang, és mit rejthetnek a bagoly titokzatos szavai.
Aztán ahogy egyre többet figyelt befelé, elkezdte megérteni, hogy nem is olyan
titokzatos mindez. Egyre jobban meghallotta a saját belső hangját, és elkezdte érezni, hogy ki is ő valójában. A bagoly szavai értelmet nyertek számára.
„Te tölgyfa vagy” – szólt a belső hangja. – „Nem azért vagy itt, hogy olyan legyél, mint az almafa vagy a rózsa, hanem azért, hogy tölgyfaként élj boldog és teljes
életet. Te vagy az, aki árnyékot ad a fáradt vándornak, te adsz biztonságos odút
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a madaraknak, te mutatsz
utat annak, aki eltévedt, te
teszed fenséges megjelenéseddel még szebbé a tájat.”
És a tölgyfa végre megnyitotta a szívét, hogy valóban önmaga lehessen.
Elkezdett terebélyesedni,
jó szívvel fogadta a madarakat és a vándorokat,
és soha többé nem figyelt
arra, hogy ki milyennek
akarja látni őt, vagy mások
szerint mit kéne tennie. Éppen ezért kezdték egyre többen tisztelni és megbecsülni. Ő pedig egyszerűen csak őszintén önmagát adta, és nagyon jól érezte magát a
világban.
„Tölgyfa vagyok” – mondta ki őszinte boldogsággal minden egyes nap.
1. Kik a mese szereplői?
2. Milyen javaslatokat adtak a kert növényei a tölgyfának?
3. Miben különbözött a bagoly tanácsa a növényekétől?
4. Hogyan változtatta meg a bagoly a tölgyfa magáról alkotott véleményét?
5. Előfordult-e már veled, hogy valaki más mutatott rá olyan értékes tulajdonságodra, amit te addig nem vettél észre?

Játék
Keresd a párját!
A zöldségek és gyümölcsök természetes és hatékony segítséget adhatnak a bőrápolásban. Vajon melyik mire használható? Párosítsátok a zöldségeket, gyümölcsöket
a bőrápoló hatásukkal! Az interneten találhattok segítséget! Írjátok le a füzetetekbe
a második oszlopban szereplő nagybetűket a kapcsolódó zöldségek és gyümölcsök
sorrendjében! Összeolvasva egy szót kaptok megfejtésül.
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1. Alma

G. Leve frissíti, feszesíti, fertőtleníti, regenerálja a bőrt, halványítja a szeplőket. Szárító hatású, ezért a zsíros bőrre van jó
hatással.

2. Banán

É. Szeletelt karikái, reszelt pépje hidratálja, nyugtatja, táplálja,
frissíti a bőrt. Minden bőrtípusra javasolt.

3. Krumpli

Z. Összetörve, pépesítve simává, puhává varázsolja a bőrt, és
segít eltávolítani a mitesszereket is. Minden bőrtípusra jó.

4. Szőlő

S. Leve hidratálja, regenerálja, tonizálja, frissíti és táplálja a sápadt, vízhiányos bőrt.

5. Citrom

P. Leve és a préselt húsa hámlasztja, tisztítja, hidratálja, táplálja, feltölti vitaminnal a bőrt, valamint arclemosó tonikként is
használható.

6. Szilva

S. A hámozott héjával való arctörlés fertőtleníti, puhítja, regenerálja a bőrt. Hámlasztó hatású, visszaadja az arcbőr frissességét minden bőrtípus esetében.

7. Uborka

É. Reszelt formában bőrpuhító, simító, nyugtató, tápláló hatású,
minden bőrtípusra ajánlott.

Kreatív feladat
Szépségápolási praktikák
Gyűjtsetek és mutassatok be egymásnak természetes szépségápolási praktikákat!

Dramatikus játék
Tükröm, tükröm…
Álljatok párba! Egymás ellentétei lesztek. Találjatok ki tulajdonságokat, amelyek
a valódi szépséget tükrözik! Egyikőtök mutassa be a csoportnak a pozitív tulajdonságot, társatok ennek az ellentétét (mutogatással, hangszínnel, mimikával stb.)!
A bemutatók végén beszéljétek meg, melyik milyen benyomást keltett bennetek!
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17. Virtuális tér

❞

Olvasmány
Biztonságosan az interneten

Az internetezés számos lehetőséget biztosít a felnőttek és gyermekek számára
egyaránt, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában.
Az Európai Bizottság 1999-ben indította el a Biztonságos internet (Safer
Internet) programját. Az Európa Pont – az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közös információs és kulturális központjának – blogján található tájékoztató az internet veszélyeire hívja fel a figyelmet.

NE ÁRULD EL MÁSOKNAK A JELSZAVADAT!
A jelszó ugyanolyan fontos, mint a lakáskulcsod, hiszen
ugyanolyan titkokat őriz, és ugyanolyan intim, bensőséges
szférát védelmez másoktól.
NE ADD KI SZEMÉLYES ADATAIDAT!
Sose add meg nyilvánosan a neved, lakcímed, telefonszámod,
e-mail-címed, mobilszámod és a számodra fontos fényképeket!
ISMERETLENEKTŐL KAPOTT E-MAILEKET NE NYISS
MEG!
Lehet, hogy vírus vagy illegális tartalom van benne. Ne válaszolj, és ne küldd tovább!
NE TALÁLKOZZ IDEGENEKKEL!
Az online barátokkal ne találkozz szüleid tudta nélkül! Ne
feledd, online nem mindenki az, akinek mondja magát!
BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSAID LEGYENEK A LEHETŐ
LEGSZIGORÚBBAK!
Ha döntened kell egy személyes adat láthatóságáról, jobb, ha
kevesebb ember látja, mint ha több. Ha később változtatnál,
könnyebb engedni, mint visszavenni.
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GONDOLD MEG, MIELŐTT FOTÓT, VIDEÓT TÖLTESZ FEL MAGADRÓL!
Az internet nem felejt – a fényképedet vagy videódat bárki
letölheti, megváltoztathatja, továbbküldheti, közzéteheti az
interneten.
NEM VAGY EGYEDÜL!
Ha bántottak a neten, sérelem ért, vagy másokkal ez történt,
van hova fordulnod: www.biztonsagosinternet.hu/bejelentes;
www.kek-vonal.hu; 116 111

Forrás: https://europapont.blog.hu/2017/03/02/internetezzunk_biztonsagosabban
1. Hallottatok-e már ezekről az internetes veszélyekről?
2. Előfordult-e, hogy valamelyik veszélyforrás csapdájába estetek?
3. Kihez fordulhattatok segítségért?
4. Ha megtudnád, hogy valamelyik barátod veszélyes helyzetbe kerül, milyen
segítséget nyújtanál neki?

Játék
Ismerkedés
Álljatok egy nagy körbe! Mindenkinél 3-5 kis kártya van, amelyen a neve látható.
A játékvezető egy tapssal elindítja a játékot. Először mindenki szemkontaktussal –
azaz egymásra nézve – keressen valakit. Amikor egy perc után a játékvezető kettőt
tapsol, mindenki elindul a kiválasztott társa felé, ügyelve arra, hogy ne ütközzön
másokkal, és végig figyeljék egymást! Összetalálkozván bemutatkoztok egymásnak, és kártyát cseréltek. Utána rögtön igyekeztek szintén a szemetekkel valaki
mást keresni. A cél, hogy mindegyik kártyátokat elcseréljétek.
▶ Most a személyes találkozásokat és ismerkedéseket játszottuk el. Milyen módokon és mi alapján ismerkedhetünk meg valakivel az interneten keresztül?
Más-e a személyes kapcsolat, mint az interneten keresztüli kommunikáció?
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Kreatív feladat
Az internet lehetőségei
Bár sokan elsősorban a közösségi médiát használják, az internet ennél sokkal tágabb, sokoldalúbb, és többféleképpen használható. Másoljátok le a 45. oldal 2. feladatában található ábrát egy nagy csomagolópapírra, és töltsétek ki közösen!
▶ Az ábra belső körében a közösségi média néhány ismert alkalmazását gyűjtöttük össze. Beszéljétek meg, melyiket ismeritek, esetleg használjátok is közülük, és mire!
▶ A külső körben olyan tevékenységeket soroltunk fel, amelyeket egyre gyakrabban végzünk az interneten. Ajánljatok egymásnak olyan honlapokat vagy
alkalmazásokat, amelyek ezekben a tevékenységekben segítségetekre lehetnek, és ezeket cetliken ragasszátok rá az ábrára!

Dramatikus játék
Moderálás
A moderálás egyik célja, hogy az internetes kommunikációból kiszűrjük a bántó
megnyilvánulásokat.
▶ Alkossatok csapatokat, és gyűjtsétek össze azt a tíz szót, kifejezést, amelyet
szívetek szerint kizárnátok a mindennapi, iskolai beszélgetésekből, mert
bántónak, zavarónak érzitek!
▶ Beszéljétek meg, vajon milyen helyzetekben és miért hangozhatnak el ezek
a szavak, és hogyan lehetne elkerülni őket! Teljesen ki kell hagyni, vagy át
lehet úgy fogalmazni, hogy kifejezd az érzéseidet, véleményedet, nem megbántva a másikat? (Korábbi etikaórai tanulmányaidban találkozhattál ezekkel az átfogalmazásokkal, például: De irigy vagy! helyett Rosszulesett nekem,
hogy engem kihagytál...; Tűnj már innen! helyett Szeretnék én is leülni...)
▶ Gyakorlásképpen játsszatok! Válasszatok ki egy hangot! A következő párbeszédben az ilyen hanggal kezdődő szavakat hagyjátok ki a beszédből, és helyettesítsétek más szavakkal, kifejezésekkel! Kezdjetek hármas csoportokban beszélgetni bármely témáról! Egyikőtök legyen a moderátor, aki figyeli, elhangzik-e a
tiltott szó! Ha igen, figyelmeztesse a beszélőket, és ők fogalmazzanak másként!
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18. Rajtunk is múlik!
Olvasmány

❞

Böszörményi Gyula: A Gutenberg Lovagrend (részlet)
A regény 2819-ben játszódik. Főhőse, Jonatán a jövőbeli, égben lebegő Budapest lakója. A kötet a Jonatán kalandjai háromrészes sorozat második része.
Az első kötetben elveszett történet most megkerül, és ebben fontos része lesz
egy lánynak, Galagonyának, aki a jelenből képes az időben előreutazni.

A hatalmas kupola még tartotta magát. A gyönyörű, kőcsipkés épület szárnyai rogyadozva bár, de álltak. Kappapa őstörténeti tanulmányaiból emlékezni vélt rá,
hogy a Nagy Ragragacs Permetezés idején az egyik suhanó pilótája az Országházra
löttyintette tartályai maradékát, mikor befejeződött a munka. Ha nem teszi, a régi
Budapest büszkesége 2819-re éppúgy nézett volna ki, mint a környék emeletes házai: csupán néhány fala állna, rettegve a következő, erősebb szélrohamtól.
Galagonya soha nem ismert volna rá az egykori Kossuth Lajos térre, ha Jonatán
fel nem hívja a figyelmét az úti céljukra. A környező utcáknak már nyoma sem
maradt, és az épületek legnagyobb része is rég összeomlott. Az a néhány csonka fal,
ami még az ég, pontosabban a légváros felé meredezett, csupán szomorú síremléke
volt az egykori városnak.
– Hogy engedhették ezt meg? – suttogta elhűlve a lány. – Mi olyan büszkék voltunk arra, hogy Európa egyik legszebb városában élhetünk.
– Amikor az emberek leszoktak az olvasásról, kezdtek elfeledkezni a múltjukról
is – magyarázta Kappapa. – Azután eljött az a pillanat, mikor a földfelszínről légvárosokba költözhettünk. Idelenn addigra szinte már elviselhetetlen lett az élet. Savas
eső hullott az égből, a szeméttelepek túlnőtték a városokat, bűzük megrekedt a
Kárpátok között. Mindenki boldogan emelkedett az égbe, s hagyta maga alatt azt a
förtelmet, amit az emberiség teremtett. Sokaknak még a légvárosokba való költözés
sem volt elég. Ők előbb a Marsra, majd más, távoli bolygókra mentek, s a leszármazottaik legfeljebb látogatóba jöttek a Földre.
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– Nézzétek, ott látok valakit! – nyújtotta előre a karját Zí. Az Országház árnyékában valóban mozgott néhány árny. Nehezen lehetett kivenni, hogy vajon emberek, vagy állatok kóborolnak-e a téren, mivel a légváros még mindig csupán a
napfény törtrészét engedte át a göröngyvilágnak.
– Egyedül kell odamennem – jelentette ki Jonatán. – Én már találkoztam velük, és…
– Erről hallani sem akarok! – szólt közbe Kappapa, tőle szokatlan szigorral. – Lehet,
hogy te korábban már beszéltél néhány göröngylakóval, de attól még éppolyan idegen
vagy itt, mint mi. Együtt megyünk!
A Kossuth téren átvágva a kicsiny társaság frissen szántott, fekete rögökön taposott. Galagonya csodálkozva vette észre, hogy valódi földművelés nyomait látja. Így
már értette, hogy Jonatán miért nevezte ezt a területet Kossuth téri veteményesnek. Az egykori utcák aszfaltját, a betonnal kiöntött járdaszéleket, s minden mást
eltüntettek azok, akik friss zöldségre vágyakoztak. Az angyalföldi vadonból dél felé
portyázó növényevőkkel bizonyára gyakran meggyűlt a bajuk, így Galagonya még
inkább becsülte kitartásukat.
Az Országháztól ötven lépésre három ember hajladozott. Kezükben hosszú karókat tartottak, melyeknek hegyes vége kiválóan alkalmas volt rá, hogy a fölösleges
gyomokat gyökerestül fordítsák ki. Mikor Kappapa a közelükbe ért, a két férfi és
a társaságukban dolgozó nő felegyenesedett. Szúrós szemmel nézték az ismeretlen
társaságot. […]
– Hőköm! – harsant az idősebb férfi hangja, s hogy nyomatékot adjon a felszólításnak, hegyes botját a földbe döfte. Kappapa megállt.
– Tiszteletem! – mondta bizonytalankodva. – Van szerencsém üdvözölni önöket
a magam és családom nevében.
– Szerintem is – biccentett a férfi, lelógó harcsabajszát rezegtetve.
– Hogyan tetszik ezt érteni? – hökkent meg a régiségtörténész.
– Csupáló azt akarta mondani, hogy tényleg szerencsés az, aki a légvárosból jön,
és mégis képes szóra nyitni a száját, bár nem túrasuhanó hozta – tolmácsolt készséges vigyorral a nő. Kappapa nem volt biztos abban, hogy tökéletesen érti, amiről a
göröngylakók beszélnek.
Szerencsére Jonatán úgy döntött, átveszi az irányítást.
– Hosszú napcsíkot kívánni jöttünk a pereputtyommal – mondta, és egyik kezével a keleti, a másikkal a nyugati égtáj felé intett. A göröngylakók arca hirtelen
felderült. Még a harcsabajszos – akit az asszony Csupálóként emlegetett – tekintetében is enyhülni látszott a szúrós fény, amivel eddig a jövevényeket szemlélte.
– Neked és a pereputtyodnak is legyen hosszú a fénycsík! – mondta. […]
Galagonya hirtelen megértette a kifejezést. A fölöttük lebegő légváros monstruma akkora területet fedett el az égből, hogy a Nap reggel és este csak egyetlen órán
át tudta megvilágítani az ősi romokat. Ezt az időszakot nevezték a göröngylakók
fénycsíknak, ami gyönyörű, de ijesztő látvány is volt egyszerre.
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1. Keressetek a szövegben olyan részleteket, amelyek a megváltozott életmódot ábrázolják! Miért történtek ezek a változások?
2. Hasonlítsátok össze a légvárosiak és a göröngylakók életkörülményeit!
A kulcsszavakat gyűjtsétek kétoszlopos táblázatba!
Ha választhatnál, melyik élettérben élnél szívesebben? Miért?

Játék
Tudatosan a jövőnkért
A kreatív feladatban elkészített papírokat tegyétek egy kalapba! Tanárotok olvassa fel az általatok írt fogalmakat, döntsétek el, hogy pozitív vagy negatív tartalmú
volt-e! Pozitív esetén emeljétek fel a kezeteket! Eltérő döntés esetén egyeztessétek
véleményeteket!

Kreatív feladatok
Véleményformáló
Készítsetek elő három kis papírt (post-it)! Önállóan írjatok kettőre egy-egy olyan
fogalmat, amely a jövőnk alakulását pozitívan, a harmadikra, amely negatívan befolyásolja!

Dramatikus játék
A jövő iskolája
Alakítsatok csoportokat! Beszéljétek meg, szerintetek milyen lesz a jövő iskolája!
Milyen lesz az épület? Mi lesz a tananyag? Hogyan folyik majd a tanítás?
Találjatok ki egy jelenetet a jövő iskolájában, osszátok ki a szerepeket, és játsszátok el!
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19. Hol az igazság?
Olvasmány

❞

Gyerekek válaszolnak…
Egyházi iskolába járó, 6. osztályos tanulók gondolatait olvashatjátok Isten létezéséről és a világ keletkezéséről. (A gyerekek által írt szövegeken nem módosítottunk, azokat változtatás nélkül, az ő szóhasználatukkal és helyesírási
hibáikkal közöljük.)

Meséld el a világ teremtését!
„Isten azért teremtette a földet, hogy benépesítsük és életet leheljünk bele, nem
pedig hogy élősködjünk rajta. Valaki azt gondolja, hogy Isten legyen hálás nekünk,
hogy élünk ezen a csodás földön. Szerintem mi lehetünk hálásak neki, hogy erre a
világra teremtett családot, ételt és otthon adott minden élő embernek. Neki nem
az számít, hogy mennyi pénzed, vagy milyen ruhád és cipőd van, neki azt számít,
hogy hiszel-e benne, szereted-e őt, mert ő is szeret téged.”
„Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken megpihent.”
„Összeütközött két kráter és így keletkezett a Föld.”
„Az emberi elmének igen nehéz elképzelni, hogy milyen a semmi. Éppen ezért
sokaknak nehéz elképzelni, hogyha Isten teremtette a világot, mi volt előtte?
A tudomány a Föld keletkezését meg tudja magyarázni, és szerintem ez az elmélet
egyáltalán nem cáfolja a Bibliát. Szerintem az lehetséges, hogy Isten keze irányított
minden folyamatot, aminek következtében a Föld és a világegyetem keletkezett.”
Kicsoda Isten?
„Isten nem megfogható, nem látható. Istent nem lehet lerajzolni, minden ember fejében máshogy jelenik meg: más a ruhája, vagy van haja, vagy nincs, ez a képzeletre van
bízva. Az viszont rád van bízva, hogy hiszel-e benne, vagy bedőlsz azoknak, akik azt
állítják, hogy ő egy kitalált személy. Ő létezik. Nem azért van, hogy segítsen dolgozatírás közben, vagy hogy segítsen a vizsgán, ő nem egy kívánság tündér, ő a teremtő.”
„A Föld teremtője, aki egyszülött fiát adta értünk.”
„A mennyei Atya a világ teremtője, a segítő, akihez imával fordulhatunk.”
„Védelmezőnk, teremtőnk, ő akarta, hogy én legyek.”
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„A világ teremtője, aki parancsol.”
„Egy különleges ember, aki sok jót tett az emberekért.”
„Nem tudjuk.”
„Egy személy, akiben lehet bízni.”
„Isten az emberek segítő barátja, aki mindig meghallgat és sose bánt meg. Mindig
figyel mindenkire, szeret minket.”
„Egy bibliai személy.”
„Mindig tőle kérek segítséget.”
Miért teremtett Isten minket?
„Nem azért, mert nélkülünk üres volna a Föld. Nem is azért, hogy a kísértésnek ne
tudjunk ellenállni.”
„Mert Isten a szeretetét az emberek által akarta átadni a Földre.”
„Hogy minél több különböző ember éljen a Földön.”
„Azt szerette volna, hogy boldognak lásson minket.”
„Hogy legyen élet a földön.”
„Hát biztosan nem azért, hogy szétromboljuk a földet, megöljük az állatokat,
kivágjuk az esőerdőket, szennyezzük a környezetet.”
„Szerintem Isten azt szerette volna, hogy legyenek emberek, akik nevet adnak
a természeti jelenségeknek, az állatoknak és a növényeknek. De pontosan én sem
tudom megmondani, hogy Isten mi okból döntött így.”
„Ha nem teremtett volna meg minket, akkor az egész világnak semmi értelme
nem lenne.”
„Hogy ne legyen egyedül, és legyen aki szeresse őt.”
Mi a lélek?
„A lélek nem egy emberi szerv, hanem egy olyan jelenség, ami vagy van, vagy
nincs, de legtöbb esetben van. Van olyan formája, hogy lelkiismeret, az az, hogy
van annyi becsületed, hogy nem hallgatsz el semmit.”
„Ami meghatározza az embert.”
„Nehéz megfogalmazni. Talán önmagunk, a tulajdonságaink.”
„Az ember számára láthatatlan, mégis érezhető dolog. Az ember ezzel közvetíti
egy másik ember felé a szeretetét. Ha egy ember meghal, akkor a teste elvész, a lelke
viszont megmarad.”
„Lélek nélkül az emberi test csak csont és bőr, nincs személyisége, nincsenek
érzelmei.”
„Amitől az ember vidám, vagy szomorú és szeretettel teli. Amitől az emberek
néha bűntudatot és megbocsájtást éreznek.”
„Egy belső, szent érzés.”
„Az emberek szeretete.”
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„A szem tükre, ott érzünk jót és rosszat.”
„Egy szerv, ami a testben van, de nem lehet látni.”
„A lélek segít döntéseket hozni, pl: megcsináljam-e a leckét?”
„Az, ami bennünk él. Az, ami megmarad a testünk halála után. A léleknek szüksége van a jóra, szüksége van Istenre.”
„A lélek szerintem maga az élet, az elme, aminek köszönhetjük, hogy érzünk
örömet, fájdalmat és haragot. Én úgy gondolom, hogy ha a testünk meg is hal, a lélek akkor sem hal meg. A test halála után Isten a lelkünket magához emeli és egy új,
egyáltalán nem emberi, de csodálatos testet ad nekünk. Így Isten mellett élhetünk
tovább a mennyben.”
„Az ember belső hangja.”
1. Az egyes válaszcsoportokban találtok-e egymással összecsengő, lényegében azonos válaszokat? Találtok-e olyanokat, amelyek ellentmondanak
egymásnak?
2. Melyik válasszal értetek egyet? Melyikkel nem? Miért?
3. Ti milyen válaszokat adnátok ezekre a kérdésekre?

? ????
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Játék
Játék a szavakkal
ateizmus
megtérés

hagyomány
sejtés

egyház
szertartás

hit
tudás

meggyőződés

vallás

Alkossatok párokat, és minden páros kapjon két szókártyát! Fogalmazzátok meg
a kapott két szó jelentését, és írjátok le azokat a lapok hátoldalára! Ügyeljetek arra,
hogy némelyek nagyon hasonló jelentésűek!
Fordítsátok a lapokat szómagyarázattal felfelé! Most mindenki próbálja meg
a látható jelentéseket azonosítani az eredeti szavakkal! (Természetesen a saját kártyáitokat kihagyva.) Ha ez nem sikerült valamelyik magyarázatnál, kérjétek meg
a szóért felelős párost a pontosításra! Ha sikerült, de úgy érzitek, hogy lehetne jobb
a magyarázat, akkor együtt szóban fogalmazzátok meg újra!

Kreatív feladat
A világ keletkezése
Alakítsatok csoportokat aszerint, hogy a világ keletkezésével kapcsolatban melyik
vélekedéshez álltok közelebb! (Ha gondoljátok, külön csoportot alkothatnak azok
is, akik valamilyen harmadik elképzelés mellett szeretnének kiállni.)
Jelenítsétek meg a világ keletkezését a csoportotok által választott kreatív módon!

Dramatikus játék
Mondatlánc
A kreatív feladatban készített alkotásaitokat csoportonként mutassátok be, mondatláncot alkotva!
Kezdjétek például így: A világ keletkezéséről az az elképzelésünk, hogy… Azt jelenítettük meg…
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20. Vallási közösségek
Olvasmány

❞

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet)
A történetben hat bolygóra látogat el a kis herceg, közben megpróbálja megérteni a felnőttek világát. A legfontosabb értékeket barátja, a róka mutatja meg
neki. Ebben a szövegrészben a várakozás fontosságáról és a hozzá kapcsolódó
szertartásokról olvashatsz.

Másnap visszajött a kis herceg.
– Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz – mondta a róka. – Ha például
délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb
halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor
jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet... Szükség van
bizonyos szertartásokra is.
– Mi az, hogy szertartás? – kérdezte a kis herceg.
– Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek – mondta a róka. – Attól lesz az
egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek
táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap! Olyankor egészen a szőlőig elsétálok.
Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és
nekem egyáltalán nem lenne vakációm.
Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája:
– Ó! – mondta a róka. – Sírnom kell majd.
– Te vagy a hibás – mondta a kis herceg. – Én igazán nem akartam neked semmi
rosszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg.
– Igaz, igaz – mondta a róka.
– Mégis sírni fogsz! – mondta a kis herceg.
– Igaz, igaz – mondta a róka.
– Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
– De nyertem – mondta a róka.
Rónay György fordítása
130

OH_ETI06TA_Etika_6_2022_03.10. nyomdaba.indd 130

2022. 03. 10. 8:19

1. Miért gondolja úgy a róka, hogy „szükség van szertartásokra”?
2. Sok szertartásra ünneplőruhában megyünk. Mit jelent „díszbe öltöztetni a
szívünket”?
3. Igaza van a rókának, hogy szükséges előre tervezni a találkozásokat?
4. Mondjatok példákat valódi és nem várt, tervezetlen találkozásokra! Melyikből milyen tanulságokat tudnátok levonni?

Játék
Barkochba
A leckében található ismert vagy most megismert szavakkal (pl. szertartás, egyház,
imádkozás) játsszatok barkochba játékot!

Kreatív feladat
Interjú
Párokban készítsetek interjúkérdéseket olyan emberrel való beszélgetéshez, akinek az életében meghatározó a vallási közösséghez tartozás! Mit kérdeznétek tőle?
Kérdéseiteket írjátok le a füzetetekbe, majd mutassátok meg a többi párosnak!

Dramatikus játék
Szertartások
Beszéljétek meg és játsszátok el, milyen szertartások vannak iskolátokban, családotokban, esetleg baráti társaságotokban!
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21. Világvallások

❞

Olvasmány
A világ nagy vallásai

A földön sok száz nép él, és ezek sok száz vallási rendszert alakítottak ki.
A legelterjedtebb vallások követőinek aránya a Föld teljes népességéhez
viszonyítva:
kereszténység

32%

kínai hagyományos vallások

iszlám

23%

zsidóság

0,2%

hinduizmus

15%

egyéb vallások

0,8%

buddhizmus

7%

nem vallásos

16%

6%

▶ Nézzétek meg, melyik a három legelterjedtebb vallás a világon! Mit gondoltok, miért?
▶ A szövegek a világ nagy vallásairól adnak információt. Válassz egy szöveget,
és olvasd el!

Kereszténység
A kereszténység egyistenhitű világvallás, számos ágazattal. Szent
könyve a Biblia, melynek újszövetségi részében hangsúlyos a Jézus életét bemutató négy evangélium. A kereszténység ma a világon szinte
mindenütt fellelhető. Európában az egyik legelterjedtebb vallási ágazat
a római katolikus. A reformáció után a református felekezet is elterjedt Európában, leginkább Svájcban és a Kárpát-medencében, míg az evangélikus
inkább Észak-Európa vallása. Az anglikán vallás Nagy-Britanniában és a volt brit
gyarmatokon jellemző.
A keresztény vallások másik nagy csoportját a keleti egyházak képviselik. Olyan
egyházakat sorolunk ide, amelyek valamilyen formában a Keletrómai Birodalomhoz,
illetve annak utódjához, Bizánchoz kötődtek. Legismertebbek ezek közül az ortodox vagy görögkeleti keresztény egyházak.
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Iszlám
Az iszlám vallás bölcsője az Arab-félsziget és a mai Izrael területén
volt. Szent könyve a Korán. Kialakulása egy történelmi személyiséghez,
Mohamedhez köthető. Nem sokkal Mohamed halála után a vallás két
irányzatra szakadt: síitákra és szunnitákra. A szunnita mohamedán
vallás ma jóval elterjedtebb, mint a síita. Az arab országokban (Észak-Afrika, Közel-Kelet) a muszlim vallás a legjellemzőbb. Az egykori Perzsián (ma Irán) keresztül
Indiába is eljutott ez a vallás. A világ legnagyobb lélekszámú muszlim országa pedig
Indonézia. A Szaharától délre mindenhol Mohamed követőit találjuk.
Hinduizmus
A hinduizmus tipikusan indiai vallás. Rendkívül változatos és sokrétű. A hindu istenvilág sokarcú és rengeteg helyi isten is létezik. A hinduizmus a lélek felszabadítására törekszik, és ennek számtalan útja lehetséges. A híveknek vallási tanítók, úgynevezett guruk segítenek,
a szertartásokat pedig a papok végzik. Két nagy csoportot azért el lehet különíteni
a hinduizmuson belül is: Visnu és Siva istenek követőit. India lakosságának 87%-a
hindu. Ez 2010-ben nagyjából 900 millió embert jelent, ami a Föld lakosságának
kb. 15%-a.
Buddhizmus
A buddhizmus elsősorban India és Kína területén jellemző. Kínán
belül külön ki kell emelni Tibetet. A tibeti buddhizmus ma már ismert az egész világon, kisebb közösségeket minden földrészen találni
Ázsián kívül is. Híveik számára Buddha nem isten, hanem ember, akinek az élete halállal végződik. De különbözik a többi embertől abban,
hogy minden szenvedélyt legyőzött, azaz megvilágosodott. Buddhista lehet valaki
akkor is, ha nem hisz semmiféle természetfeletti, felsőbb hatalom létezésében.
Kína vallásai
Kínában a taoizmus és a konfucianizmus elterjedt. Ez utóbbi meghonosodott a szomszédos Koreában és Vietnámban, de a kínai lakosság
révén a világ több országában is. A taoizmus Kína egyik legnagyobb
ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai kultúrát.
A kínai filozófiában az állandóan mozgó és változó valóságot taónak
nevezik, ez a világ ősoka, belőle keletkezett minden létező élő és élettelen. Konfuciusztól pedig az erkölcsi tanítások származnak.
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Zsidó vallás
A zsidó és a keresztény vallás egy tőről fakad. A keresztény Biblia
Ószövetsége a zsidó valláshoz is kötődik. A zsidóság nagy hangsúlyt
helyez a szent szövegek tanulmányozására, amit a Talmudban gyűjtöttek össze. A zsidóság, illetve a zsidó vallás már az ókorban sem csak
Izrael területére korlátozódott. A hányatott sorsú nép vallását is magával vitte, amikor szülőföldjét elhagyni kényszerült. Európában a holokauszt (népirtás) következtében jelentősen csökkent a zsidó vallás követőinek száma. Ma Izrael
után az Egyesült Államokban található a legtöbb zsidó vallású ember.
Források: http://tudasbazis.sulinet.hu A nagy világvallások földrajzi megoszlása,
A kisebb lélekszámú vallások földrajzi megoszlása
https://hu.wikipedia.org/wiki/Taoizmus, https://hu.wikipedia.org/wiki/Buddhizmus
1. Az elolvasott szövegrész alapján töltsd ki a táblázatot a füzetedben, majd
közösen készítsetek összefoglaló táblázatot!
A vallás neve

A vallás ágai

Hol a legelterjedtebb?

Hallottam-e
már róla?

Érdekes
számomra

2. A megismert vallások és ágaik közül melyek vannak jelen Magyarországon?

Játék
Betűpótló
Gyűjtsétek össze egy-egy világvallás legfőbb ismertetőjegyeit, jellemzőit! Készítsetek hozzá szócsíkokat, majd osszátok szét egymás között!
Álljatok körbe! A kezdő játékos csak a nála lévő szó magánhangzóit mondja ki! Aki
kitalálta, kézfeltartással jelezze neki! Majd ő mondja a nála lévő szó magánhangzóit!
Így folytassátok a játékot, amíg el nem fogynak a szókártyáitok!

Kreatív feladat
Bemutatjuk rajzzal
Csoportokban készítsétek el egy-egy általatok választott vallás rajzos ismertetőjét!
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22. A kereszténység és ünnepei
Olvasmány

❞

Keresztény ünnepek és szokások

A keresztény egyház három kiemelkedő ünnepe karácsony, húsvét és pünkösd, melyek Jézus életének főbb eseményeihez kapcsolódnak. Ezek az ünnepek államilag is elismertek, így ezek munkaszüneti napok is. Az alábbiakban
az ünnepek főbb jellemzőiről olvashattok.

Karácsony
A Római Birodalom császára, Augustus rendeltet adott ki, hogy összeírják a birodalomban élő embereket, és ezért mindenkinek a saját szülővárosába kellett mennie.
A júdeai Názáretből József és Mária is útra keltek, hogy Betlehembe menjenek. Mária gyermeket várt, aki a Szentlélektől fogant. A hosszú út után nem kaptak helyet
sehol, ezért egy Betlehem melletti istállóban született meg Isten Fia, Jézus Krisztus.
A közelben lévő pásztoroknak egy angyal jelentette a jó hírt, akik meglátogatták a
jászolban fekvő kisdedet. Napkeleti bölcsek egy különös csillagot követve jutottak
el hozzá, és ajándékokat is vittek a kisgyermeknek. A karácsonykor megszületett
gyermek lett a világ megváltója.
Népszokások
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor
a pásztorok vagy a „háromkirályok” (a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A betlehemezők, általában férfiak, legények vagy gyerekek betlehemet visznek magukkal. Ez fából, papírból készült
jászol, melyben a szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat ábrázolják.
A dramatikus játék részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet
felolvasása vagy előadása, adománygyűjtés. Állandó szereplők a pásztorok (külön
megemlítendő az öreg pásztor) és egy angyal, illetve bizonyos vidékeken Heródes.
Az erdélyi betlehemes hosszabb terjedelmű misztériumjáték, több szereplővel. Általában megjelenítik Szűz Máriát, Szent Józsefet is.
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December 26-án a férfiak házról házra mentek. Engedélyt kértek a házigazdától
regölésre. Ezt követően rigmusokkal köszöntötték a házban élőket, bőséget és termékenységet kívántak nekik. A kívánságok mindig ezzel a sorral zárultak: „Hej,
regö rejtem, azt is megengedte az a nagyúristen.” A regösök általában kifordított
bundát viseltek, és népi hangszerekkel, például dudával kísérték rigmusaikat. Jókívánságaikért adományt kaptak.
Ünnepi ételek, italok
A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnepkor. Mind
az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. Az asztalra gabonamagvakat helyeztek, ebből
adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek annak
emlékére, hogy Jézus jászolban született.
Az ételek közül előnyben részesítették azokat, amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal (a halpikkely miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A kalácsból, almából az első falatokat szétosztották
egymás között, hogy a család mindig összetartson. Sok helyen este az asztalt nem
szedték le, hogy a betérő kis Jézus ne maradjon éhes.
A paraszti étkezési szokások alapjai ma is megtalálhatók karácsonyi étrendünkben. Gyakoriak a halból készült ételek, de angolszász befolyásra elterjedt a pulyka
is. A borleves egyértelműen a nagypolgári étkezési kultúra része, a mákos guba viszont a paraszti hagyományból ered, csakúgy, mint az elmaradhatatlan bejgli (a diós,
mákos kalács).
Húsvét
A zsidó vallásban tavasszal ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást. A kovásztalan kenyér ünnepének is nevezik, mert az Egyiptomból való szabaduláskor a
zsidó népnek nem volt ideje a kenyerükhöz kovászt keleszteni, így csak vízből és
lisztből gyúrt pászkát vittek magukkal.
Eredetileg ez a zsidó ünnep és a keresztény húsvét időben egybeesett, mígnem
325-ben a tavaszi nap-éj egyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapot jelölték ki húsvét időpontjául. A húsvét tehát mozgó ünnep.
A keresztények ekkor Jézus kereszthalálára emlékeznek, és feltámadását ünneplik. Az Újszövetség, így a keresztény egyház tanítása szerint a húsvéti ünnepet
megelőzi egy negyvennapos böjti időszak. Ennek utolsó vasárnapja virágvasárnap
(húsvét előtti vasárnap), amikor szamárháton vonul be Jézus Jeruzsálembe. A tömeg
pálmaágakat lengetve ünnepli őt.
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Ezzel kezdetét veszi a nagyhét. Csütörtökön Jézus az utolsó vacsorát fogyasztja el
tanítványaival, éjszaka a Gecsemáné-kertben imádkozik hosszan az Atyához. Nagypénteken halálra ítélik és keresztre feszítik. Vasárnap reggelre feltámad a sírból.
Népszokások
A barkaszentelésre virágvasárnap kerül sor. A katolikus templomokban barkát
szentelnek, melynek gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítanak. Elterjedt szokás
nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az Olajfák hegyén virrasztott. A nagypénteki passiójáték világszerte ismert szokás. A katolikusok számára fontos esemény a feltámadási körmenet nagyszombat estéjén. Húsvéthétfő
a magyar népéletben a locsolkodás napja, melynek a víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja.
Ünnepi ételek, italok
A néphagyomány szerint a 40 napos böjt időszakában húst vagy zsírt, zsíros ételt
enni tilos. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a 20. századra az vált
általánossá a keresztények körében, hogy a hívők a nagyböjt időszakában is csak
péntekenként böjtölnek, ilyenkor csak növényi táplálékot vagy halat esznek.
Magyarországon tradicionális húsvéti eledel a főtt, füstölt sonka keménytojással
és tormával. Sok helyen az ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot esznek.
Pünkösd
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, így tehát mindig hétfőre esik. Mozgó
ünnep ez is. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig
a Sínai-hegyi törvényhozást ünnepelték (Mózes ekkor kapta Istentől két kőtáblán
a tízparancsolatot).
A keresztény egyházak a Biblia alapján arról vallanak, hogy Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
Péter ekkor prédikálni kezdett, sokan hallgatták, majd követték őt. Ekkor jöttek
létre az első keresztény gyülekezetek.
Népszokások
A pünkösdi királyt a fiatal fiúk közül választják ügyességi és lovasversenyeken, ügyességi próbák, küzdelmek során. Magyarországon a 16. századig nyúlik vissza ez hagyomány. A pünkösdi király megválasztása után egy évig „uralkodott”, azaz ő parancsolt
a többi fiúnak, az ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták.
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A csíksomlyói búcsút hagyományosan pünkösdkor tartják. Ez a székelyek nagy
ünnepe. A világ minden tájáról, akár több százezren is érkeznek a zarándokok a
kegytemplomhoz Máriát dicsőíteni és a Szentlélek eljövetelét várni. A körmeneten
együtt énekelnek, imádkoznak.
Ünnepi ételek, italok
A pünkösdi ünnep étele a rántott csirke és az idei liba uborkasalátával. Akik juhokat tartanak, azok gyakran készítik bárányból az ünnepi ebédet: báránysültet vagy
báránypaprikást. Egyes helyeken kalácsot esznek, melyet friss gyümölccsel töltenek
meg. Bodzából készült teát vagy szörpöt isznak, gyógyító hatást remélve azoktól.

1. Családotokban szoktatok-e beszélgetni ezekről az ünnepekről?
2. Hogyan készültök egy-egy ünnepre?
3. Milyen ételeket szoktatok fogyasztani ezeken az ünnepeken? Ha van jó receptetek, osszátok meg egymással!
4. Gyűjtsetek további népszokásokat, melyek ezekhez az ünnepkörökhöz
vagy ünnepekhez kapcsolódnak!
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Játék
Mozgásban
Alkossatok három csoportot! Gyűjtsetek össze minél több szót a leckében szereplő
felekezetekről! Ha elkészültetek, adjátok át tanárotoknak vagy egy játékvezető társatoknak! Ezután jelöljetek ki három pontot a teremben, melyek mindegyike egyegy felekezet helye lesz! A játékvezető elkezdi tetszőleges sorrendben felolvasni az
összegyűjtött szavakat. Álljatok ahhoz a kijelölt felekezeti helyhez, amelynek a jellemzőjét hallottátok!

Kreatív feladat
Együtt alkotunk
Alakítsatok csoportokat! Válasszatok ki egy-egy felekezetet! Egy A/4-es lapra írjatok
róla egy általatok fontosnak tartott mondatot! Aki elkezdte, hajtson rá egy kis sávot, mintha harmonika lenne – eltakarva ezzel mondatát –, majd adja át társának!
Miután elkészültetek, először csoporton belül olvassátok el mondataitokat! Végül
osszátok meg írásaitokat a többi csoporttal!

Dramatikus játék
Köszönés és megszólítás
Nézzetek utána, hogy a leckében található felekezetekben milyen köszönési, megszólítási formákat használnak!
Mutassátok be ezeket csoportonként!
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23. Tények és feltételezések
Olvasmány
A kis teve tűnődése (tanmese)
A kicsi teve csendben feküdt anyukája mellett a homokban. Gondolkodott. Hiába
törte azonban a fejét már jó ideje, sehogy sem jutott közelebb a megoldáshoz.
– Anyu, kérdezhetek valamit? – szólalt meg végül, megtörve a hosszan tartó csendet.
– Persze, kisfiam, kérdezz csak! Mit nem tudsz? – biztatta édesanyja.
– Anyu, nekünk miért van púp a hátunkon? Sehogy sem tudtam rájönni.
– Tudod, kisfiam, mi sivatagi állatok vagyunk – magyarázta az anyateve. –
A púpunkban rengeteg tápanyagot és zsírt tudunk raktározni, így sokáig kibírjuk
étlen-szomjan a nagy szárazságban.
– Értem – felelte a kicsi teve. – És miért ilyen hosszú a lábunk? És miért van ilyen
nagy párna a talpunkon?
Az anyateve egyre lelkesebben magyarázott érdeklődő kisfiának.
– Tudod, a lábunk tökéletesen alkalmazkodott a sivatagban való meneteléshez:
könnyen tudunk lépdelni anélkül, hogy nagyon belesüppednénk a homokba, és így
hatalmas távolságokat tudunk megtenni.
– Értem. És miért tudjuk bezárni az orrunkat és a fülünket? Nagyon furcsa nekem ez is – kérdezősködött tovább a kicsi teve.
Anyukája erre büszkén így felelt:
– Ez a mi védelmünk a sivatagi homokviharok ellen.
Ekkor a kicsi teve eltűnődött egy darabig, majd kis idő múlva így szólt:
– Tehát a púpunkban tápanyagokat és zsírt raktározunk, hogy sokáig bírjuk a
sivatagban étlen-szomjan… A lábunk azért ilyen hosszú és párnás, hogy könnyen
tudjunk menetelni a sivatagi homokban… Az orrunkat és a fülünket azért tudjuk
becsukni, hogy a homokviharban ne teljen meg homokkal…
– Így van, kisfiam.

1. Válaszoljatok a kérdésekre!
▶ Milyen kérdéseket tett fel a kis teve az anyukájának?
▶ Mit gondoltok, miért ezeket a kérdéseket tette fel?
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2. Olvassátok el az alábbi mondatot, amely a történet befejezése!
– De Anyu – folytatta a kicsi teve tűnődve –, akkor mit keresünk az állatkertben?
A kis teve kérdése miért helyezi egészen más megvilágításba a szöveg
előző részét?

Játék
Mi van a lepel alatt?
Alakítsatok csoportokat! Tegyetek különböző, de hasonló alakú tárgyakat az asztalra, és takarjátok le őket!
A másik csoport tagjainak ki kell találniuk, milyen tárgyak vannak a lepel alatt. Nem
emelhetik fel a leplet, csak kívülről figyelhetik a letakart tárgyakat. Ha így nem sikerül kitalálniuk, meg is tapogathatják azokat.

Kreatív feladatok
Ugyanakkora vagy hasonló?
Matematikai ismereteitek felhasználásával találjatok ki feladatokat társaitoknak!
Legyenek benne helyes és helytelen megoldási lehetőségek is! (Például különböző
alakú síkidomok között meg kell találniuk az azonos területűeket.)
Maurits Cornelis Escher talán a legnagyobb mestere volt a meghökkentő grafikák
készítésének. Az interneten kutatva válasszátok ki a kedvenceteket az alkotásai közül! Ezt a furcsa ábrát nem ő alkotta ugyan, de ötletet
merített belőle.
Hogy is van ez?
Keressetek a tankönyvi lecke 1. feladatában szereplőkhöz hasonló, zavarba ejtő képeket az interneten,
könyvtárban! Ha van rá lehetőségetek, mutassátok meg
a többieknek is! Néhány egyszerű, becsapós ábrát le is
rajzolhattok.
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Dramatikus játékok
Mit látunk a képen?
Keressetek olyan képeket, amelyek mozgalmas helyzeteket, sok embert ábrázolnak! Az alábbi feladatok közül választhattok.
a) Kis csoportokban írjatok róluk mondatokat! Ezután a csoportok cseréljék ki ezeket! A másik csoport mondatait elemezve döntsétek el, hogy tényeket vagy véleményeket fogalmaztak meg a mondatokbanI Olvassátok fel a mondatokat újra
úgy, hogy a vélemények elé illesszétek a Szerintem…, Úgy gondolom… vagy Úgy
látom… mondatkezdést!
A feladatot megoldhatjátok képek nélkül úgy is, hogy a csoportok szavak nélkül
bemutatnak egymásnak egy rövid jelenetet.
b) Egy képről beszéljetek úgy, hogy csak azt mondjátok el, amit konkrétan láttok
a képen, amit egy társatok is valószínűleg így mondana el! Például: Egy anyuka sétál a kisgyerekével… helyett Egy felnőtt nő sétál egy kisgyerekkel…, hiszen
nem tudhatjuk a kép alapján, pontosan milyen kapcsolatban vannak a kép szereplői. Ezután találjatok ki különböző változatokat a történetre képzeletetek
segítségével!
c) Csoportokban készüljetek fel a képen ábrázolt helyzet eljátszására! Nézzétek
meg egymás előadását, majd beszéljétek meg, milyen különbségeket láttatok!
Tiszteletben tartva...
Párokban beszéljétek meg, mit jelenthet az, hogy valaki „elfogadja a másik véleményét” és az, hogy „tiszteletben tartja a másik véleményét”!
Ezután két páros találjon ki rövid történetet, párbeszédet, amellyel az egyik kifejezést bemutatja! Milyen szóbeli kifejezéseket lehet ilyen beszélgetésekben alkalmazni?
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24. Kíváncsiság és megismerés
Olvasmány

❞

Hogyan születnek a felfedezések?
Az itt következő részletek néhány tudós jelentős munkásságát villantják fel.
Válassz egy szöveget, olvasd el! (Ha van internetes eszközöd, további információkat is gyűjthetsz a tudósról.) Ezután üljetek öten – más-más szöveget
ismerő tanulók – egy csoportba, és mindenki mondja el a többieknek, miről
olvasott, majd beszéljétek meg a következő kérdéseket! (Nem mindegyik szövegben találtok minden kérdésre választ.)
▶ Milyen tanuló volt a tudós gyermekként? Mi érdekelte?
▶ Milyen területen dolgozott?
▶ Voltak-e kutatótársai?
▶ Mit fedezett fel?
▶ Milyen nehézségei lehettek a munkája során?
▶ Mit gondoltok, miért fontos a felfedezése?

A C-vitamin felfedezése – Szent-Györgyi Albert, orvos, biokémikus
Szent-Györgyi Albert 1893-ban született. Családjában sok híres orvos, természettudós és zenész volt. Hozzájuk képest a kisdiák Albert kifejezetten lassú észjárásúnak tűnt. Erre később így emlékezett:
„Nagyon buta gyerek lehettem. Velem szinte semmi sem történt. Az iskolában
állandóan csak magoltam. A könyveket gyűlöltem. […] A kudarcok elvették a kedvemet a tanulástól.”
Tizennégy éves korában egyszer belelapozott a nagybátyja által írt élettankönyvbe, és meglátta az emberi agy felépítését. „Természetesen egy szót sem értettem belőle, de elfogott a vágy, hogy a könyvet megismerhessem – vallotta később. – Amikor 15 éves koromban azt mondtam a nagybátyámnak, hogy tudományos pályára
akarok menni, akkor ő kézzel-lábbal tiltakozott, és azt mondta, hogy legfeljebb
kozmetikus lehetne csak belőled.”
Szent-Györgyi Albert felfedezte a C-vitamint, amely az emberi szervezet számára nagyon fontos. A mi éghajlatunk alatt télen nincsen C-vitamin, mert nincsen
gyümölcs. Így itt csak azok az állatok tudnak megélni, amelyek maguk is elő tudják
állítani a C-vitamint. Az emberiség azonban Afrikából jött, ahol egész évben van
C-vitamin.
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A probléma az volt, hogy Szent-Györgyi nem tudta nagyobb mennyiségben előállítani ezt az anyagot. Sokféle növényt, citromot, narancsot kipróbált, de egyik
sem volt megfelelő. Egyszer a felesége vacsora mellé zöldpaprikát is tálalt, amit a tudós nem akart megenni. „Azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem
a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. Még aznap éjjel megtudtam, hogy
a paprika a C-vitaminnak egy kincsesháza. Pár héttel később másfél kg vitamin
volt a kezemben, addig csak ezredgramm mennyiségek voltak. Ezt szétosztottam az
egész világon, és így tudtuk meg, hogy mi a C-vitamin pontos kémiai szerkezete.
Ennek a következménye, hogy ma tonnaszámra gyártják.” A tudós 1937-ben kapott
Nobel-díjat felfedezéséért.
A gyerekkor felfedezései – Gerald Durrell (dzseráld dárel), természetkutató
„Ez a gyerek nem normális, csigákat hord a zsebében!” Lawrence Durrell, 1931 körül
„Ez a gyerek nem normális, skorpiókat tart a gyufásdobozban!” Lawrence Durrell, 1935 körül
„Ez a kölyök nem normális, állatkereskedésbe megy dolgozni!” Lawrence Durrell, 1939 körül
„Ez a kölyök nem normális, állatkerti ápoló akar lenni!” Lawrence Durrell, 1945 körül
„Ez az ember nem normális, kígyók közt csatangol a dzsungelben!” Lawrence
Durrell, 1952 körül
„Ez az ember nem normális, állatkertet akar nyitni!” Lawrence Durrell, 1958 körül
„Ez az ember nem normális. Ha meghívod magadhoz, sast telepít a borospincédbe!” Lawrence Durrell, 1967 körül
„Ez az ember nem normális!” Lawrence Durrell, 1972 körül
Gerald Durrell: A halak jelleme (részlet). Révbíró Tamás fordítása
Gerald Durrell (1925–1995) kora gyermekkorától szenvedélyesen érdeklődött a
természet, különösen az állatvilág iránt. Így ír erről: „Számomra a kert varázsos
világ volt, virágerdő, melyben soha nem látott teremtmények nyüzsögtek. Órákat
töltöttem guggolva vagy hason fekve, és figyeltem magam körül az állatok magánéletét. Ilyen módon sok lenyűgöző dolgot tanultam.”
Régi vágyát váltotta valóra, amikor felnőttként saját állatkertet nyitott, ahol új
szemlélettel tervezte meg az állatok lakóhelyét és ellátását. Az állatkertekre már
nem csak látványosságként tekintett. Miután rádöbbent, milyen mértékben veszélyezteti az ember a természeti élőhelyeket, a begyűjtött ritka állatokat megőrizni,
szaporítani akarta, hogy így is védje a fajokat. Kalandjairól érdekes könyveket írt,
amelyekkel olvasók millióit nemcsak szórakoztatta, de az élőlények szeretetére is
nevelte.
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A hiányzó láncszem – Johannes Kepler, csillagász
A tudományos világ az ókor óta, közel másfél évezreden keresztül azt az elméletet fogadta el, hogy a bolygók a Föld körül keringenek. Ezt sok megfigyeléssel és
számítással támasztották alá, ám jó néhány megfigyelés ellentmondott ennek a modellnek. A XVI. században Kopernikusz szakított ezzel, és kidolgozta azt az elméletét, amely szerint a bolygók, köztük a Föld is, a Nap körül keringenek, egyenletes
sebességgel. Ez forradalmi újításnak számított akkoriban.
A számítások azonban továbbra sem egyeztek minden ponton. Egy fiatal csillagász, Johannes Kepler, mestere megfigyeléseit felhasználva újabb számításokba
kezdett. Egyre pontosabban sikerült tökéletesítenie a modellt, mégis maradt egy
kis különbség az elvi számítások és a mért adatok között. Erre sehogy sem talált
magyarázatot. Egy váratlan és merész ötlettel azonban elvetette a körpályák gondolatát, és ellipszis alakú pályákat írt le, amelyeknek a Nap nem a közepén áll. Így
kerültek helyre az adatok.
Kepler után még sok fizikus, csillagász pontosította a Naprendszerről szóló ismereteket, és mai napig ezt a modellt tartjuk érvényesnek.
A korát megelőző elmélet – Alfred Wegener, meteorológus,
földtantudós
1912-ben egy német meteorológus, Alfred Wegener egy elméletet alkotott, amelyben először fogalmazta meg, hogy a kontinensek lassú mozgással állandóan változtatják a helyüket, közben összeforrnak, majd széttöredeznek, új kontinenseket formálva. A kiindulási alap az a jól látható hasonlóság volt, amely egyes partvonalak,
különösen Afrika és Dél-Amerika között figyelhető meg. Ő azonban a földtörténeti múlt lehűlési periódusait is vizsgálta. Az eljegesedés nyomai kőzetekben voltak
követhetők, valamint az őslénytani maradványok elterjedését is figyelembe vette.
Wegener azt állította, hogy kb. 300 millió éve a kontinensek egyetlen óriási szuperkontinensbe tömörültek. Ezt az óriáskontinenst Pangeának, északi részét Laurázsiának, déli részét pedig Gondwanának nevezte el.
Wegener logikus érvei és bizonyítékai ellenére a korabeli kutatók nagy része
elutasította a kontinensvándorlás elméletét. Wegener 1930-ban meghalt. Húsz év
elteltével azonban a földtani mérőszközök fejlődésével olyan kutatási eredmények
születtek, amelyek igazolták Wegenert, és a hetvenes évekre megszületett a földlemezek mozgásainak teljes elmélete.
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A tudós nő – Marie Curie (mári küri), kémikus
Maria Skłodowska-Curie az egyik leghíresebb női tudós volt. Lengyelországban,
Varsóban született 1867-ben. Szegény családból számazott, de olyan jól és gyorsan
tanult, hogy már 15 évesen leérettségizhetett. Dolgozni kezdett, majd testvéréhez
költözött Párizsba, ahol fizikát és matematikát tanulhatott az egyetemen. Késő éjszakáig tanult padlásszobájában, szinte csak vajas kenyéren és teán élt.
Amikor megismerkedett leendő férjével, Pierre Curie-vel, egy tudományosan is
rendkívül sikeres kapcsolat kezdődött el. Közösen kutattak, és új kémiai elemeket
fedeztek fel, a polóniumot, majd a rádiumot. Kutatótársaival együtt felfedezték a
radioaktivitást – ez olyan nagy energiájú sugárzás, amely bizonyos elemek atommagjából származik –, amelyet ma is fontos energiaforrásként használunk.
Ő szerzett először doktori címet Franciaországban nőként, valamint a párizsi
egyetem első női professzora lett. Marie Curie kétszer kapott Nobel-díjat: a fizika
és a kémia területén is.
Marie Curie 66 évesen halt meg csontvelőrákban. A betegséget bizonyára azok
a sugárzó anyagok okozták, amelyeken védőfelszerelés nélkül kísérleteztek. Ezek
káros hatásáról akkor még nem tudtak. A múzeumokban kiállított eszközeik ma is
annyira sugároznak, hogy a látogatók is csak védőfelszerelésben láthatják.
Pierre és Marie Curie tiszteletére fizikai mértékegységet neveztek el, ami a radioaktivitás nagyságát határozza meg (curie, jele: Ci). A kűrium (curium) nevű kémiai
elem is róluk kapta a nevét. Lányuk, Irene szintén Nobel-díjas kutató lett.

1. A tudósok, különösen manapság, nem egyedül dolgoznak, hanem társakkal együtt, munkacsoportokban. Miért lehet jó ez az együttműködés?
2. A tudományos eredmények, felfedezések mindig az emberiség eddig megszerzett tudására épülnek. Gyűjtsétek össze, hogy vajon milyen tudományos felfedezésekre volt szükség ahhoz, hogy az okostelefon – vagy bármely használati tárgy – létrejöjjön!
3. A tudományos felfedezések egy csoportja segít megérteni a világot, megmagyarázni a jelenségeket. Másoknak haszna lesz a mindennapi életünkben, ezekre épülhetnek a különböző találmányok, technológiák. Gyűjtsétek össze ötleteiteket arról, szerintetek mit lenne jó megérteni, felfedezni,
feltalálni!
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Játékok
Fele sem igaz
A játékosok alakítsanak két (vagy páros számú) csoportot. Minden csoport tagjai
gyűjtsenek össze öt olyan kérdést a világról, a természetről, amelyre meg tudják
adni a választ, de feltételezik azt, hogy kevés társuk ismeri! Ezután mindegyik kérdésre találjanak ki két hamis – de hihető – választ is! A játék során a csoportok felváltva olvasnak fel egy kérdést, majd a hozzá tartozó egy igaz és két hamis választ,
változó sorrendben. A másik csoportnak ki kell találni, melyik volt a helyes válasz.
„Kvízológusok” társasága
Kis kutatómunka után készítsetek kvízkérdéseket társaitoknak különböző tudományágakra vagy azok művelőire vonatkozóan! Például: „Melyik tudományág
tanulmányozza a tűzhányók működését?” (A vulkanológia.) Megadhattok néhány
válaszlehetőséget is. Például: „Hol keresnél egy balneológust? a) az óceán közepén;
b) az Operabálon c) egy meleg vizű forrás tövében.”
Igazán szórakoztató nem létező, de jól hangzó tudományágakat kitalálni. Vajon mivel foglalkozna a „szánkológia” tudománya?

Kreatív feladat
Tudományterületek
Nézzetek utána, milyen tudományágak vannak még egy-egy tudományterületen!
Gondoljatok az iskolai tantárgyakra is! Válasszatok egy-egy tudományterületet, és
készítsetek róla gondolattérképet!

Dramatikus játék
Ajánló
Készíts ajánlót társaidnak a számodra legérdekesebb ismeretterjesztő könyvekről, filmekről, magazinokról vagy weboldalakról! Ajánlódat add elő társaidnak egy
meggyőző, kedvcsináló előadás formájában!
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25. A tudósok felelőssége
Olvasmány

❞

Robotok és emberek
A tudományos-fantasztikus irodalom, filmművészet (science fiction, sci-fi)
gyakran olyan történeteket ír le, amelyekben végiggondolhatjuk, hogy egy mai
technológia továbbfejlesztése vagy egy folyamat előrehaladása milyen következményekkel járhat az emberekre, világunkra nézve. Felveti a kérdéseket,
amelyekkel a fejlődés során találkozhatunk.
Az egyik ilyen téma a robotok megjelenése. Isaac Asimov amerikai író sok regényt írt róla. Most két alkotásából választhattok egy-egy részletet.
▶ Válasszátok ki az egyiket, majd csoportokban számoljatok be egymásnak az
olvasottakról!
▶ Beszéljétek meg, milyen kérdéseket vet fel az adott mű! Találkoztatok-e
más alkotásokban is hasonlókkal, vagy eszetekbe jutott-e már valami kapcsán ilyen kérdés?

Isaac Asimov: Egy fiú legjobb barátja (részlet)
A történet egy tízéves fiúról, Jimmyről és családjáról szól. A Holdon élnek, és a
kisfiú legjobb játszótársa egy robotkutya, Robopó, akivel még a Hold szabad felszínére is kimehet.
„Jimmy, ahogy az anyja mondta, valóban a kráternál volt. […] Hogy lehetett volna veszélyes átvágni a sötétben, mikor a csaholó, tündöklő fénnyel világító Robopó
a közelében haladt? Ő a radarja segítségével még fény nélkül is tudta, hol vannak,
és merre halad a fiú. Jimmynek semmi baja sem eshetett, míg Robopó vele volt, és
rögtön mellé somfordált, ha túl közel haladt egy sziklához. Felugrált kis gazdájára,
hogy kimutassa szeretetét, és kétségbeesett nyikkanásokat hallatva futkosott összevissza, mikor Jimmy elbújt az egyik kőtömb mögé.”
Jimmy szülei azonban meglepetést készítenek fiuknak.
„Mr. Anderson elmosolyodott.
– Kapsz tőlünk valamit, Jimmy – mondta. – Még a rakétaállomáson van, de ha
a vizsgálatoknak vége, holnap megérkezik. Arra gondoltam, már most elárulom…
– A Földről érkezett, apa?
– Igen, fiam. Egy kutya. Egy valódi földi kutya. Egy skót terrier kölyök. Ez lesz
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az első kutya a Holdon. Többé nem lesz szükséged Robopóra. Mindkettőt nem
tarthatjuk meg, és egészen biztos, hogy lesz egy kisfiú vagy egy kislány, akinek sok
örömet szerezhet még régi pajtásod. – Elhallgatott, mintha arra várt volna, hogy
Jimmy mond valamit, majd folytatta.
– Tudod, mi egy kutya, fiam? Egy valódi élőlény! Robopó csak mesterséges
utánzat, egy robotkutya. A nevét is innen kapta: robotkopó.
Jimmy arca elkomorult.
– Robopó nem utánzat, apa. Ő az én kutyám!
– Nem valódi, Jimmy. Robopó acélból és huzalokból készült, és csak egyszerű
pozitronikus agya van. Nem élőlény.
– Mindent megcsinál, amit akarok. Megért engem. Biztos, hogy él!
– Nem, fiam. Robopó csak egy gép. Előre beleprogramoztak mindent. Egy kutya viszont él. Te sem akarod majd Robopót többé, ha lesz egy valódi kutyád. […]
Jimmy Robopóra nézett. A gépkutya halk, rémültnek tűnő hangon felnyüszített.
A fiú kitárta karjait, és Robopó hozzárohant. […]
Jimmy átölelte Robopót. Már ő is dühös lett; és kétségbeesett arckifejezése elárulta, nem gondolja meg magát.
– Kit érdekel, hogyan viselkednek? Az nem számít, én mit érzek? Szeretem Robopót, és ez a lényeg!”
Szántai Zsolt fordítása
Isaac Asimov: Az elkerülhető konfliktus (részlet)
A technika fejlődésével a számítógépek nemcsak egyre hatalmasabb adatmennyiséget tudnak feldolgozni, hanem önálló következtetésekre is jutnak, képesek a tanulásra, önálló döntésekre. Ezért, hogy ne váljanak veszélyessé az emberek számára,
alapprogramjukba a tervezők beépítik a robotika három törvényét:
1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül eltűrnie,
hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha
ezek az utasítások az első törvény előírásaiba nem ütköznének.
3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik
az első és második törvény előírásaiba.
A szuperszámítógépek létrejöttével már a teljes világgazdaság irányítását rájuk
bízzák, mivel sokkal jobban átlátják a jelent, és tudják tervezni a jövőt. Az ő esetükben kiegészülnek a törvények: A Gép nem árthat az emberiségnek, nem nézheti
tétlenül, hogy az emberiség ártalmat szenvedjen.
Baranyi Gyula fordítása
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1. Mi különböztetheti meg a robotokat az élőlényektől?
Mi a hasonlóság és a különbség a robotok és az emberek között?
Milyen célra lehetnek jók a robotok? Lehetnek-e jobbak, mint az ember?
Bármit megtehet-e az ember a robotokkal? Mitől függ ez?
Milyen félelmeik lehetnek az embereknek a robotokkal kapcsolatban?
2. Kutassatok az interneten már létező robotok után! Mit tudnak a mai robotok?
Gyűjtsetek olyan könyv- vagy filmrészleteket, amelyekben robotok a főszereplők! Milyen kép rajzolódik ki róluk ezekben?

Kreatív feladat
A jövő városa
Tervezzétek meg a jövő városát! Fantáziátok mellett törekedjetek arra, hogy ma
már meglévő technológiákat is vegyetek figyelembe!
▶ Állapodjatok meg közösen abban, hogy melyik évben, évtizedben állna ez a város, és milyen éghajlati és természeti környezet venné körül!
▶ Alakítsatok csoportokat! Minden csoport válasszon egy témát: lakótér, táplálék,
egészség, energia, természet, közlekedés, emberi kapcsolatok!
A csoportok először gyűjtsék össze, milyen problémákkal kell szembenézniük a város lakóinak az adott területen, majd találjanak erre megoldásokat!
A csoportok egyeztessék ötleteiket, majd tervezzék meg közösen a várost! (Alakíthattok új tervezőcsoportokat is úgy, hogy minden első csoportból egy-egy résztvevő kerül össze, így mindegyik témának lesz szakértője.)
▶ Ábrázoljátok képeken a kitalált város részletét, vagy készítsetek róla térképet!

Dramatikus játék
Ellene, vagy mellette?
A tudósok már képesek arra, hogy állati sejtekből 3D-nyomtató segítségével húst
állítsanak elő. Bár az íze még nem teljesen olyan, mint az igazié, de ez a módszer
lehetővé teheti, hogy anélkül állítsunk elő húst, hogy állatokat tartanánk.
Alakítsatok két csoportot! Fogalmazzatok meg érveket és ellenérveket ezzel az élelmiszer-előállítási módszerrel kapcsolatban!
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