
Az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a csa-
ládban elkezdődik, majd az óvodában és az egyre 
táguló környezeti hatások között folytatódik.
A gyerekek már az első napon sem „tiszta lap-
ként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösz-
tönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 
rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy 
ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget nyúj-
tani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egy-
másnak sokszor ellentmondó értéktartalmú infor-
mációk, üzenetek között. Tankönyvünk tartalma 
a hétköznapi életből merített és oda visszacsatol-
ható tapasztalatokra, illetve személyes élményekre 
épül, nem elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket ter-
mészetes módon egészítik ki az életkornak meg-
felelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, 
versek, közös játékok. Etika tankönyvünk a gyere-
kekre nem pusztán a közlések befogadóiként, ha-
nem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező,
mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – részt-
vevőiként tekint. Beszélgetésekkel kívánjuk segíteni 
őket abban, hogy a választást igénylő helyzetek-
ben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan 
helyes döntéseket tudjanak hozni.
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Etika

1.
OKTATÁSI HIVATAL 

                 



Kedves Diákok!
Ez egy környezetbarát tankönyv.
Vigyázzatok rá, hogy a következő évfolyam tanulói is használni tudják!
Ezzel ti is hozzájárultok Földünk, környezetünk megóvásához.

A kiadvány 2021. 11. 29-től tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott
a TKV/2916-18/2021. számú határozattal.

A kötet megfelel a Kormány 5/2020 (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű jogszabály 
alapján készült Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
1–4. évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Etika tantárgy 
előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők:
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, Karácsony Orsolya, Zarubay Attila, 
dr. Szekeres Ágota
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Lektorálta ∙ Szántóné Czecze Enikő
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Fedelet tervezte ∙ Marczali Ágnes
Fedélfotó ∙ © Dreamstime.com: Nagy-Bagoly Ilona
Felelős szerkesztő ∙ Boldizsárné Kovács Gizella,
Remeczné Komár Gabriella

Az OH köszönetet mond mindazoknak a szerzőknek
és jogtulajdonosoknak (Fecske Csaba, Mentovics Éva, Sebeők János), 
akik az irodalmi művek megjelentetését jogdíjukról való
lemondással tették lehetővé tankönyvünkben.
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Az én világom
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 Hallgassátok meg a verset!

Mentovics Éva

Iskolás leszek

 Beszéljük meg!

Mit tudtatok meg a kisgyerekről:
• Hány éves?
• Mi van a táskájában?
• Mit fog megtanulni?
• Mivel lepi meg az anyukáját?

 Mondd el!

• Sorold fel, neked mi van a táskádban!
• Rajzold le a tanszereidet!

Iskolába járok ősztől,
mert már hatéves vagyok.
Hátamra veszem a táskám,
s indulok, mint a nagyok.

Táskámban sok tarka könyv van,
mesékkel és képekkel.
Amint lapozgattam őket,
úgy tűnt, minden érdekel.

Igyekszem majd megtanulni
mielőbb az ábécét,
S meglepem az anyukámat:
én olvasok majd mesét.
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ISKOLÁS LETTEM

 Hallgasd meg a mesét!

Bodó Béla

Brumi az iskolában
(részlet)

Szervusztok, gyerekek én Brumi vagyok, med-
vebocs és első osztályos, vagyis már iskolás 
mackó. Azelőtt nem jártam iskolába, 
mert még kicsi voltam. De azóta meg-
nőttem, ha nem is nagyon. Anyács-
kám gyakran mondogatja:
– Nekem már nagy fiam van. Bizony, 
iskolás!
Mit gondoltok, most hogy hívnak?
Hát így: a kis Brumi, aki már iskolás. 
Ti már jártok iskolába?...
Most azt akarom elmondani, hogy az iskolától nem kell félni. 
Sőt! Először én is azt hittem, hogy félni kell, és féltem is, mert 
azt hallottam, hogy az iskolába nem jöhet el velem az anyu-
kám. Csak az iskola kapujáig. Ott azt mondja:
– Szervusz, kisfiam. Légy jó!
– Jó leszek – mondom én.
Nem tudom, miért: sírnom kellett. Nagyon szeretem anyuká-
mat...
Akkor még ilyen kis buta voltam. Azt hittem, hogy csak szól-
nom kell, és anyácska is jár velem az iskolába, beül mellém a 
padba, és mellettem is marad, amíg ott tanulunk.
…Végre elkövetkezett a nagy nap. Elindultunk anyácskámmal,
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 sőt, a papám is velünk jött. Vagyis ket-
tőjük közt mentem én. Az iskola 

rögtön megtetszett nekem, és 
örültem, hogy nem kell félni, 
mert az iskola igen szép...
…Másnap reggel anyácskám 
szépen felöltöztetett.
– Brumikám – mondta –, 
most indulunk az iskolába. 

De a színes golyókat kivette 
a zsebemből. Nem illik ugyan 

nyafizni, de azért egy kicsit elszo-
morodtam. Ezután a hátamra vettem 

az iskolatáskámat. Mit gondoltok, mi volt benne? Ceruza meg 
színesek meg füzet. És egy nagyon szép, képes iskoláskönyv.
Büszkén lépkedtem anyácskámmal az utcán. Bementünk az 
iskola kapuján, s egy hosszú folyosóra érkeztünk. A folyosóról 
ajtók nyíltak. Az egyik ajtó előtt megálltunk. Az ajtón egy táb-
lára ez volt kiírva: 1. osztály.
De akkor még nem értettem, mert nem ismertem a betűket. 
Aki pedig nem ismeri a betűket, az nem tudja, mi van kiírva az 
ajtóra. Tehát a betűket ismerni kell...
– Most elköszönünk egymástól és te szépen bemégy… –  ezzel
megcsókolt anyukám.
– Menj be az osztályba, Brumikám. Majd megmondják, hová 
ülj. Légy nagyon illedelmes, fogadj szót a tanító néninek, és 
figyelj.
Elhatároztam, hogy nagyon illedelmes leszek, szót fogadok a 
tanító néninek, és figyelni fogok. 
Anyácskám még mindig fogta a mancsomat.
– Az osztályban vesd le a hátadról a kis tás-
kát, majd azt is megtudod, hová kell tenni.

6

1. osztály
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És ne feledkezz meg az uzsonnakosaradban levő mézes ke-
nyérről.
– Nem fogok megfeledkezni a mézes kenyérről – ígértem.
– Sőt...
Amikor rendesen elhelyezkedtünk a padban, a tanító néni vé-
gignézett rajtunk és így szólt:
– Most megismerkedünk egymással. Sorban mindenkitől meg-
kérdezem a nevét. Szép hangosan feleljetek. 
Aki tudja, mondja meg azt is, hol lakik. 
Vagyis a lakcímét. Míg az egyik bocs 
beszél, a többi figyel... Elhatároz-
tam, hogy ha rám kerül a sor, 
szép hangosan megmondom a 
nevemet. És azt is, hol lakom a 
papámmal és anyácskámmal.

 Beszéljük meg!

• Hová indult reggel Brumi?
• Mit gondolt az iskoláról?
• Brumi kivel ment az iskolába?
• Mi volt Brumi táskájában?
• Mi volt az osztályajtóra kiírva?
• Hogyan ismerkedtek meg az osztálytársak?

 Mondd el!

• Te hogyan indulsz reggel az iskolába?
• Kivel jössz iskolába?
• Mit gondoltál az iskoláról?
• Mi a különbség az óvoda és az iskola között?
• Te meg tudod mondani a lakcímedet?

tejföl

Erkölcstan_1_98144_ok_05.21.indd   7 27/06/15   18:10



HELYEM OTTHON 

 Beszéljük meg!

• Miért legyen rend az íróasztalodon? 
• Hogyan és mikor tedd a tanszereidet az iskolatáskába?

 Mondd el!

• Hol vannak a játékaid?
• Melyek a kedvenc játékaid és tárgyaid?
• Miért szereted őket? Hogyan vigyázol rájuk?
• Hol van otthon az íróasztalod?
• Rajzold le a szobádat!
8
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HELYEM AZ ISKOLÁBAN

 Beszéljük meg!

• Milyen bútorok vannak az osztályban?
• Miért tartsunk rendet a teremben?
• Miért vigyázzunk a könyveinkre?
• Milyen tennivalók vannak az osztályban?
• Milyen a helyes viselkedés a tanteremben?
• Rakjatok piros korongot arra a képre, ahol a gyerekek
 szerintetek nem helyesen viselkednek!

 Mondd el!

• Hol ülsz az osztályban? Ki ül melletted, előtted, mögötted?
• Hogyan helyezted el a tanszereidet a padban?

9
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Óvoda és iskola

10
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 Beszéljük meg!

• Mit csináltatok az óvodában?
• Milyen iskolai tevékenységek vannak?

 Mondd el!

• Figyeld meg a képeket!
• Miben különbözik a két helyszín?
• Mi volt az óvodai jeled? Rajzold le!
                                                                                                            

Játék

 Játszani fogunk! 

Névtanulós játék. Már majdnem minden osztálytársatoknak a 
nevét tudjátok, hogy még jobban, biztosan menjen, játsszá-
tok el a következő játékokat! (Ezeknél a játékoknál elég csak a 
keresztneveteket használni.)

Álljatok körbe, dobjátok egymásnak a labdát s közben mond-
játok a saját neveteket és annak a nevét, akinek dobjátok. Pl. 
Kati dobja – Áginak, Ági dobja – Petinek, Peti dobja – Sanyinak 
…és így tovább. 
Próbáljatok arra törekedni, hogy lehetőleg mindenkire sor 
kerüljön!
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Közvetlen
közösségeim

A következő játékot körbe ülve is játszhatjátok.
Valaki elkezdi a nevét mondani, a mellette ülő mondja az előtte 
hallott nevet, majd hozzá teszi a sajátját, a harmadik elmondja 
az előtte hallott két nevet és hozzá teszi a saját nevét… és így 
tovább! Addig folytassátok, amíg mindenki sorra kerül!
Ezután versenyezhettek, ki tudja felsorolni a legtöbb osztály-
társa nevét!

Szólítsd nevükön az osztálytársaidat!
Mutatkozz be, ha új társak érkeznek hozzátok!
Mutatkozz be, ha idegen helyre mész!

Játsszátok el! Mondd érthetően a neved, nézz rá arra, akinek 
a nevedet mondod!
     

12

A családom
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Közvetlen
közösségeim

A családom
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Születünk és felnövünk

 
 Beszéljük meg!

• Nézd meg a képeket!
• Mi történt eddig veled?

 Mondd el!

• Milyen voltál kiskorodban?
• Miben változtál meg?
• Mesélj magadról? Milyen vagy most?
• Készíts rajzot magadról!
14
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CSALÁD – CSALÁDTAGOK

 Beszéljük meg!
 
• Kik tartoznak a családba?                                                                                                         
• Milyen szabályokat tartunk be otthon?
• Milyen családi ünnepeink vannak?   

 Mondd el!

• Sorold fel a családod tagjait!
• Mivel foglalkoznak a családod felnőtt tagjai?
• Mit segítesz otthon?
• Mit és hogyan ünnepeltek otthon?
• Kiket ismersz a rokonságból?
• Készíts rajzot a családodról!

15
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SZüLETéSNAp

 Hallgasd meg a történetet!

Janikovszky Éva

Velem mindig történik valami
(részlet)

Én mindig a születésnapomon szoktam nőni, mert apukám ak-
kor mér meg.
Az idén rekordot nőttem, és ezért nemcsak cipőből, hanem 
nadrágból is hosszabbat kellett nekem venni...
A nagymamámtól egy új labdát kaptam, amivel csak a játszó-

16
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téren szabad labdázni, a Boritól egy szappanbuborék-fújót, 
amivel csak az erkélyen szabad buborékot fújni, Bandi bácsiék-
tól pedig egy szájharmonikát, amivel csak a lakásban szabad 
zenélni...

 Beszéljük meg!

• Mit kapott a születésnapjára a kisgyerek? 
• Ki köszöntötte fel?
 
 Mondd el!

• Hány éves vagy?
• Mikor és hol születtél?
• Hogyan ünneplitek a születésnapodat?
• Ki szokott téged felköszönteni?
• Hogyan illik felköszönteni a barátodat?
• Hogyan illik felköszönteni a szüleidet?

Válaszd ki, melyiket kinek mondanád!

• Boldog szülinapot!
• Isten éltessen sokáig!
• Boldog születésnapot kívánok!
• Isten éltessen sokáig, füled érjen bokáig!
• Sok boldog születésnapot kívánok!

17
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 Hallgasd meg a verset!

Szabó Lőrinc

Kicsi vagyok én
                     

 Beszéljük meg!

• Miért akar megnőni a kisgyerek?
• Milyen szeretne lenni, ha megnő?

 Mondd el!

• Te milyen szeretnél lenni, ha nagy leszel?
• Készíts rajzot a versről!

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!

Társaim
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Ok és én˝

Társaim
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26

KÖSZÖNéS, MEGSZÓLÍTÁS

20

Erkölcstan_1_98144_ok_05.21.indd   20 27/06/15   18:10



Játék

 Játszani fogunk!

Játsszátok el, kinek köszönnétek így!
Fejezzétek be a mondatokat!
• Szia...
• Szervusz...
• Jó napot kívánok...
• Csókolom...
• Jó estét kívánok...

 Mondd el!

Nézd meg a képeket! Kit szólítanál így?

• Édesapám...
• Édesanyám...
• Tanító néni...
• Tanító bácsi...
• Igazgató néni...
• Igazgató bácsi...

• Hogyan szólítod társaidat?
• Hogyan és hányféle módon szólítanak téged mások?           

Köszönj minden ismerősnek!
Nézz a szemébe annak, akinek köszönsz!
Várd meg a válaszát!

21
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KéréS
GYErEKEK éS fELNőTTEK 

KÖZÖTT

 Hallgasd meg a történetet!

Apa és Palkó

Egy szombat délután szépen sütött a nap. Palkó és apukája 
sétálni mentek. Megálltak egy játékbolt kirakata előtt.
Palkó hangosan kiabálva mondta:
– Nézd apa, nekem kell az a kisautó! – mutatott a kirakatra 
Palkó.

22
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– Kisfiam, most nincs annyi pénzem – mondta apa.
– Apu, vedd meg nekem azt a robotot!
– Majd karácsonyra megkapod.
– De kell nekem a kisvonat!
– Most nem vásárolni jöttünk.

– Vedd meg azt a társasjátékot!
– Kérlek, értsd meg, hogy most nem veszünk semmit!
– Miért nem veszed meg nekem azt a katonát? – sikította már 
hisztis hangon.
– Kisfiam, ne legyél ilyen értetlen, most nem ezért jöttünk – 
mondta apa és továbbmentek.
Nemsokára egy cukrászdához értek.
– Nekem fagyi kell! – üvöltötte Palkó – és még sütit is akarok!
– Jól van, kisfiam, de előbb próbáld szebben kérni!

 Beszéljük meg!
  
• Segítsünk Palkónak!
• Mi volt a helytelen ebben a történetben?
• Hogyan illik kérni valamit?
• Játsszátok el helyesen a történetet!

 Mondd el!

• Kitől szoktál kérni valamit és hogyan?
• Vásároltál-e már valamit?
• Hogyan kell kérni vásárláskor?

23
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KéréS, SEGÍTSéGKéréS 

 Mondd el!

• Kitől kérnél így? Fejezd be a mondatokat!
 Segítenek a képek.
   
• Kérek szépen...
• Légy szíves...
• Szeretnék...
• De jó lenne...
• Kérlek...
• Add ide, kérlek a...

Játék

 Játszani fogunk!

Játsszátok el, hogyan kérnéd osztálytársadtól, anyukádtól, taní-
tódtól  a következő dolgokat!

24
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Hogyan illik viselkedni? 

 Beszéljük meg!

• Hogyan viselkedjünk az iskolában? 
• Hogyan viselkedjünk a közlekedési eszközökön?

 Mondd el!

• Hogyan viselkedsz az osztályban?
• Mivel szoktál közlekedni?

25

Erkölcstan_1_98144_ok_05.21.indd   25 27/06/15   18:11



 Hallgassátok meg a történetet!

Segítségkérés

Peti úgy nő, mint a gomba. Megint kinőtte a cipőjét, és a nad-
rágja is rövid. Ezért szombat délelőtt egy nagy áruházba ment 
vásárolni az édesanyjával. Az üzletekben sok látnivaló, és 
rengeteg ember volt. 
Egy játékbolt kirakata előtt vette észre, hogy az anyukája 
nincs mellette. Először nagyon megijedt, de aztán eszébe ju-
tott, amire szülei kicsi kora óta  tanították. Ha bajba kerül, egy 
felnőttől kérjen segítséget.

26
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 Beszéljük meg!

• Mit nőtt ki Peti?
• Kivel ment vásárolni?
• Hol vette észre, hogy az anyukája nincs mellette?
• Mi jutott eszébe Petinek? Kitől kérhetett segítséget?
• Hogyan fejezhetjük be a történetet? Játsszátok el!

 Mondd el!

• Kerültél-e már hasonló helyzetbe? 
• Kitől kértél segítséget?
• Ha bajban vagy, kitől és hogyan kérhetsz segítséget?

• Nézd meg a képeket! Mit csináltál? Válaszolj a kérdésekre!
• Ha nem találtál valamit?
• Ha elfelejtettél valamit? 
• Ha eltörtél valamit?
• Ha fájt valamid?
• Ha bántott valaki?

27
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 Hallgasd meg a mesét!

Marék Veronika

Decemberi szeretgető mese

Kippkopp és Tipptopp hazahurcolt egy szép fenyőágat.
– Mindjárt itt a Karácsony! – örvendezett Tipptopp.
– Csak azt nem tudom, mivel díszítsük fel a karácsonyfánkat
– töprengett Kippkopp.
Odaröppent a cinke.
– Segítek nektek!
Keressünk szép, színes
bogyókat!
Hárman háromfelé indultak.
Kippkopp csupa piros
bogyót szedett, Tipptopp
meg csupa kéket.
– Utálom a kéket! – morgott Kippkopp.
– Utálom a pirosat! – nyafogott Tipptopp.
– Csak piros bogyó lesz a fán! – jelentette ki Kippkopp.
– Csak kék bogyó lesz a fán! – erőszakoskodott Tipptopp.
– Akkor csinálj külön fát magadnak! – dühöngött Kippkopp.

28
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Így hát Tipptopp is szerzett egy ágat.

Ki látott ilyen szomorú karácsonyt? Fáztak, egyedül voltak és 
haragudtak egymásra. Akkor megérkezett a cinke, de nem tu-
dott leszállni. Körbe-körbe repkedett. Végül elszédült és lezu-
hant a földre.

29
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– Mi történt veled? – kérdezte rémülten Kippkopp és Tipptopp.
– Nem találom a mi karácsonyfánkat! Hova lett? – suttogta 
a cinke. Egymásra nézett a két gesztenyegyerek. Elszégyellték 
magukat. Gyorsan összetolták a két fenyőágat, s feldíszítették 
a cinke fagyöngyeivel is. Ilyen szép fát még sose láttak!
Mindenki kapott ajándékot, de a legjobb
az volt, hogy megbékültek és újra
szerették egymást.

                                        

  

 Beszéljük meg! 
 
• Min vesztek össze a gesztenyegyerekek?
• Szerintetek miért búslakodtak?
• Mi békítette ki őket?
• Miért nem jó haragot tartani?
• Végül mi volt a legjobb ajándék? Miért?
• Ti hogyan díszítitek fel otthon a fenyőfát?

 Mondd el!

• Nálatok milyen a karácsony este?
• Készítsd el te is gesztenyéből Kippkopp és Tipptopp figuráját!

30
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AJÁNDéKOZÁSI SZOKÁSOK

Így ünnepel a család

 Beszéljük meg!

• Kik adnak egymásnak ajándékot?
• Mikor szoktak egymásnak ajándékot adni?
• Mit illik mondani az ajándék átadásakor?

 Mondd el!

• Kiket ismersz a rokonságból? Milyen kapcsolatban vagytok?
• Miért jó, ha különféle ismerőseink vannak?
• Kitől szoktál ajándékot kapni? Rajzold le, mit szeretnél
 karácsonyra!
• Milyen ajándékot készítettél már a szüleidnek?

  Szólás                                                                                      
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HAGYOMÁNYOK ÁpOLÁSA

 Játsszátok el!

Betlehemes játék 

Mesélő
Régen történt, nagyon régen,
távol tőlünk, más vidéken.
Néhány pásztor nyájat őrzött,
kinn, a sötét éji réten,
mikor egyszer nagy fényesség
ragyogta  be azt az estét,
s angyal szállt a rétre.                                                                              

Angyal
Ne féljetek, emberek!
Nagy örömöt hirdetek,
mert kisgyermek született
Betlehemben!
Békét oszt közöttetek,
s a Világ királya lesz:
Jézus a neve.

32

pásztorok
Épp vigyáztunk nyájunkra,
Angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta: világra jöttél,
hogy minden embert szeressél.
Fejünket mi is meghajtjuk,
s ajándékunkat átadjuk:
Hoztunk sajtot, vajat, tejet,
s örömünket adjuk neked.
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pásztorok
Angyal hozott üzenetet,
mi bizony fölkerekedünk,
megkeressük Betlehemet,
Betlehemben a kisdedet.

Mesélő
A pásztorok elsiettek,
megkeresni a kisdedet.
Betlehemi istállóban
szalmán fekszik ágy helyett,
s szendereg egy kisgyerek.
Pólyával betakarja,
énekével elringatja
édesanyja: Mária

Mária
Szememen a könny a fátyol,
kicsi fiam, biztos fázol,
nincsen bölcsőd, csak egy jászol,
szememen a könny a fátyol.

Mesélő
A jászolt mind körbeveszik,
Kisjézuskát ünnepelik.
Csillag ragyog égi réten,
S a jászolban fekszik szépen
kis pólyába betakarva
az újszülött Kisjézuska.
Édesanyja elringatja,
énekével altatgatja.
Elbúcsúznak a pásztorok,
elpihennek az állatok.
Üres szalmán a jászolban,
a pólyával betakarva,
álmodik a Kisjézuska.

33
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 Hallgasd meg a történetet!
                                                                                                             

Janikovszky Éva

Jó nekem
(részlet)

Jó nekem, mert most már tudom hogy, 
annak is lehet örülni, ha más örül. 

Csak ki kell találni, hogy minek örül 
más.

Jó nekem, mert én már olyan nagy 
vagyok, hogy ezentúl, ha Micike 

nyer a játékban, annak fogok örül-
ni, hogy a kistestvérem örül. Hiszen 

úgyis nemsokára megnő, és akkor 
majd ő is örülhet annak, ha én nyerek.

 
Én azt szeretném, ha mindenki örülne, már most.
Ezért akármilyen késő van, nem várok holnapig, hanem még
ma kitalálom, hogy ki minek örül. Nagypapám annak örül,  ha 
nem megyek ki mezítláb a fürdőszobába.
Nagymamám annak örül, ha fogmosás után nem eszem 
csokoládét.
Anyukám annak örül, ha még egy puszit kérek tőle.
Apukám annak örül, ha gyorsan elalszom. 
De neki még várnia kell egy kicsit, mert előbb ki kell találnom, 
hogy minek örülök én, és minek örül Micike, a kistestvérem.
Azt könnyű kitalálni, hogy én annak örülök, ha apukám odaül 
az ágyam szélére, és csak velem beszélget.

34
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Sajnos, azt sem nehéz kitalálni, hogy Micike meg annak örül,
ha ő is tudja, hogy miről beszélgetünk apukámmal.
Én szeretek külön sugdolózni apukámmal úgy, hogy Micike
ne hallja, de most azt akarom, hogy Micike is örüljön,
ezért megmondom neki, hogy miről beszélgetünk apukámmal. 
És most már Micike is örül, és szerencsére én is örülök.
Nehéz olyat kitalálni, aminek mindenki örül, de azért lehet.

 Beszéljük meg!

• Hogyan mutathatod meg, ha szeretsz valakit?
• Miért jó örömet szerezni?
• Minek örül a  történetben nagypapa és nagymama?
• Minek örül a történetben anyuka és apuka?

 Mondd el!

• A te szüleid minek örülnek?
35
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érZELMEIM

Öröm

 Beszéljük meg!

• Hogyan lehet örömet szerezni valakinek?
• Hogyan fejezzük ki örömünket?

 Mondd el!

• Minek szoktál örülni?
• Ki okozott már neked örömet?
• Te kinek szereztél már örömet és mivel?
36
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érZELMEIM

Szomorúság, bánat

 Beszéljük meg!

• Mivel okozunk szomorúságot, bánatot valakinek?
• Hogyan fejezzük ki bánatunkat? 

 Mondd el!

• Mikor voltál szomorú? Ki okozott már neked bánatot?
• Te kinek okoztál szomorúságot, bánatot, és mivel? 
• Hogyan vigasztaltál már meg valakit?

37

Erkölcstan_1_98144_ok_05.21.indd   37 27/06/15   18:11



Valami, amit szívesen csinálok

Játék

 Játszani fogunk!

Üljetek körbe!
Mondókával válasszatok egy kezdő játékost, aki pantomim-
szerűen bemutatja, hogy mit szeret csinálni, mi okoz neki 
örömet.
Pl.: kerékpározni, úszni, táncolni, enni, focizni stb.
Aki először kitalálja, ő lesz a következő, aki bemutatja, amit 
szívesen csinál.

38
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Viselkedés játék közben

 Beszéljük meg!

• Milyen szabályokat kell betartani társasjátékozás, focizás,
 homokozás, hintázás és a többi játék közben? 

 Mondd el!
  
• Hogyan viselkedsz játék közben?
• A szabályokat beszoktad-e tartani?
• Milyen játékszabályokat ismersz?
• Mit szeretsz játszani és kivel?

39
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MESE éS VALÓSÁG

 Hallgassátok meg figyelmesen a mesét!
   

  Hervai Gizella

Spenótos – mese

Kobak azt mondta: – Nem akarom megenni a spenótot!
A szalvéta azt mondta: – Nem akarok Kobak nyakában ma-
radni.
– Leugrott a nyakából és elszállt.
A szék azt mondta: – Nem akarok Kobak alatt állni – és össze-
csuklott.
Az ingecske azt  mondta:
– Nem akarom Kobakot melegíteni – és lefoszlott róla.
A nadrágocska azt 
mondta:
– Nem akarok Kobak 
nadrágja lenni – és 
lecsúszott.
A cipő azt mondta:
– Nem akarok Kobak 
lábán maradni – és 
elszaladt.
Ottmaradt Kobak a 
konyha kövén ebéd 
nélkül, ruha nélkül.
Mama azt mondta:
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– Nem akarom itthagyni Kobakot ebéd nélkül, ruha nélkül: 
éhes és fázik.Toppantott egyet, és visszaszaladtak a cipők, 
tapsolt egyet, és előkerült a nadrág, megpaskolta Kobakot, és 
rajta termett az ingecske, összehúzta a szemöldökét, és lábra 
állt a szék, intett egyet, és visszaröpült a szalvéta, mosolygott 
egyet, és Kobak megette a spenótot.

 Beszéljük meg!

• Melyik ételt nem ette meg Kobak?
• Mit mondott: a szalvéta, a szék, az ingecske,
 a nadrágocska, a cipő?
• Mit mondott és csinált a Mama?
• Mi lett a vége a mesének?

 Mondd el!

• Mi tetszett a mesében?
• Találj ki te is egy hasonló mesét!
• Adj neki címet is!

41
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 Hallgassátok meg a verset! 

Fecske Csaba

Jó leszek

Nem verekszem,
nem csúfolkodom,
nem húzom meg a lányok haját,
semmit se teszek,
amit nem szabad
a legeslegjobb gyerek én leszek,
ha majd nagy leszek,
mert ezt a sok jóságot
észben tartani azért 
nem tudja egy ilyen kisgyerek!

42

Ezentúl jó leszek,
állíthatom,
reggeltől estig
tetőtől talpig
csupa jó leszek!
A füleimet ezentúl 
mindig megmosom,
rendbe rakom a ruhám,
tiszták lesznek a körmeim,
köszönök szépen mindenkinek,
azt teszem csak,
ami szép és jó,
ha már jó leszek,
és ezután az leszek!
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 Beszéljük meg!

• Mit ígért meg a kis gyerek?
• Mit tesz azért, hogy megváltozzon?

 Mondd el!

• Szerinted miért akart megváltozni?
   

Ilyen vagyok

 Mondd el!

• Vedd elő a tükrödet! 
• Milyennek látod magadat? 
• Hasonlítasz-e valakire a családodban?
• Mondd el, és mutasd meg a fejed részeit!
• Nézd meg a hiányos képeket! 
• Sorold fel, mi hiányzik a képekről!

Készíts magadról egy önarcképet!  

43
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KüLSő éS BELSő TuLAJDONSÁGOK

Játék

 Játszani fogunk!

Miben hasonlítunk és miben különbözünk egymástól?

Válasszatok ki mondókával egy gyereket, aki kimegy az osz-
tályból, majd alkossatok csoportokat különböző tulajdonságok 
szerint! Például: hajatok, szemetek színe, magasságotok alap-
ján. Társatoknak kell kitalálnia, hogy milyen tulajdonság alakí-
totta a csoportokat.

Játsszátok el a körjátékot! 

Erzsébet asszony kéreti lányát,
szebbiket, jobbikat, karcsú magasabbikat. 

Erzsébet asszony: Mit kerülöd, mit fordulod az én házam 
tájékát?
Kérő: Azt kerülöm, azt fordulom a te házad tájékát, add nekem 
a legszebbik Katica lányod.
Erzsébet asszony: Legszebbik Katica lányom nem adhatom 
gyöngykoszorú nélkül.
Kérő: Meglesz, meglesz.
Erzsébet asszony: Arca piros, szeme kék, eredj édes lányom.
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Külső tulajdonságaim                              Belső tulajdonságaim

 Beszéljük meg!

• Milyenek a külső tulajdonságok? 
• Milyenek a belső tulajdonságok? 
• Válasszátok ki, melyik illik rátok? Rakjatok rá piros  korongot!
  
 Mondd el!

• Milyen a padtársad?
• Milyen jó tulajdonságaid vannak?

 alacsony magas

 kövér sovány

 hajam szőke hajam barna

 hajam hosszú hajam rövid

 szemem szemem
 barna kék

 szemem  szemem
 zöld szürke

 rendes rendetlen

 figyelmes figyelmetlen

 türelmes türelmetlen

 bátor gyáva

 vidám szomorú

 szelíd  verekedős

45
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HOGYAN TuDSZ VIGYÁZNI
AZ EGéSZSéGEDrE?

Egészséges táplálkozás
                                                                                                                                                      
 

 Beszéljük meg!

• Miért beszélgetünk sokat az egészséges táplálkozásról? 
• Mennyi vizet igyunk naponta?
• Készítsetek gyümölcssalátát!                                                         

 Mondd el!

• Állíts össze az ételekből: reggelit, ebédet, vacsorát!
• Mi a kedvenc ételed?

Szólás:                                                                                                                                               
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Rendszeres tisztálkodás

 Beszéljük meg!

• Miért kell fogat mosni?
• Miért mossunk sokszor kezet?
• Milyen tisztálkodó eszközöket használunk?

 Mondd el!

• Mikor és hogyan szoktál fogat mosni?
• Mikor és hogyan kell kezet mosni?                                                      

Szólás:                                                                                                          
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 Hallgassátok meg a történetet!
                                                                                                                                                      

 Sebők Éva

A púpos szörnyeteg

A sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a 
sötétben, és a kályha felé néz. A kályhánál valami furcsa dom-
borodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Ebben a 
szobában sose volt szörnyeteg.
Hogy került ide? És minek jött? Gyuszi feljebb húzza a takarót, 
és érzi, hogy fél. Akármit csinál, fél. Miért nem mozdul az a 
szörnyeteg? Csendben acsarkodik. Mekkora lehet a szája, ha 
kitátja? Gyuszi fél.

48
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Nyílik az ajtó. Imrus lép a szobába. Jön lefeküdni. Felkattintja 
ágya mellett a kislámpát. Halvány fény önti el a szobát. A kály-
hánál a székre tornyozott díványpárnák szörnyetege szunyókál 
békésen.
Gyuszinak most minden ismerős. Minden, amit csak lát és hall.
Minden simogató és barátságos, mint a mackóbunda.
Gyuszi már nem fél. Tudja, hogy otthon van. Gyuszi hangosan 
nevet. Kineveti a sötétséget.
 
 Beszéljük meg!

• Hol látott Gyuszi valami furcsát?
• Mit látott félelmetesnek a sötétben?
• Mit gondolt Gyuszi, mi van a szobában?
• Ki lépett a szobába? Miért nem félt már Gyuszi?

 Mondd el!

• Te féltél már valakitől vagy valamitől?
• Mit csinálsz, ha félsz? Kivel beszéled meg?

49
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Játék

 Játszani fogunk!   

1. Befejezetlen mondatok.

Üljetek körbe! Egy játékmackót körbe adva beszéljetek!
Fejezzétek be az alábbi mondatokat!

• A legjobb, ami ezen a héten történt velem...
• Azt szeretném...
• Annak örülnék...
• A legrosszabb, ami ezen a héten történt velem...
• Attól félek...
• Az a rossz, hogy...

50
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2. Játsszuk el az emlékeinket!

Üljetek körbe! Középre tegyetek egy széket egy játékmackó-
val. Mondjunk szavakat, amelyek segítik felidézni az emlékeket.

Mi jut ezekről az eszedbe?  
 sötétség \ félelem  ijedtség \ meglepetés
álmodni \ felébredni futás \  menekülés

                                             
Akinek eszébe jut valamilyen emlék, az kiül a székre és a ma-
cival a kezében mondja el a történetét. Ha már több gyerek is 
elmondta, a hallottak alapján közösen döntsétek el  melyiket 
szeretnétek eljátszani.
 
Válasszátok ki a szereplőket és a helyszíneket!
Döntsétek el, hogy szöveges vagy csak mímes játékkal adjátok 
elő a történetet. 

51
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ÁLOM éS VALÓSÁG

 Hallgassátok meg a verset!

Gazdag Erzsi

Álmomban

 Álmomban hol jártam?
 Erdőben. S mit láttam?
 Két nyulat, két szarkát,
 kop-kop-kop, víg harkályt.

 A nyulak füleltek,
 két lábra leültek.
 A szarkák csörögtek,
 csörögve pöröltek.

 A harkály, kop-kop-kop,
 koppantott egy nagyot.
 Elillant az álmom,
 még most is sajnálom.
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 Beszéljük meg!

• A versben merre jártunk álmunkban?
• Mikor álmodhatunk rosszat?
• Merre járhatunk álmainkban?

 Mondd el! 

• Emlékszel valamelyik álmodra?
• Hol jártál már álmodban?
• Rajzold le!

 Olvassátok el!

Weöres Sándor

A tündér
(részlet)

 Bóbita Bóbita álmos,
 elpihen őszi levélen,
 Két csiga őrzi az álmát,
 Szunnyad az ág sűrűjében.

Rajzoljátok le Bóbita álmát!
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Lakóhely, 
ahol élek
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Lakóhely, 
ahol élek

55

   Hallgassátok meg a verseket!

Weöres Sándor

Falu végén 

 Falu végén van egy mély kút,
 ottan fürdik három szép lúd.
 Falu végén van egy mély tó,
 abban gázol három szép ló.

Szalai Borbála

A jelzőlámpa
(részlet)

 Jelzőlámpa áll a járdán...
 Csuda okos szerkezet!
 Zöld szemével hogyha rám néz,
 Azt jelenti, mehetek.
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56

LAKÓHELYEK

 Beszéljük meg!                                                                             
                                                                     
• Mit tudsz a faluról?                                                           
• Mit tudsz a városról?
• Mi a különbség a falu és a város között?
• Hol van jobb levegő?

 Mondd el!

• Hol élsz? Szerinted hol jobb élni? Miért?
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LAKÓHELYEM

Ilyen házakban laknak a családok.

 Beszéljük meg!

• Milyen lakóhelyek vannak?

 Mondd el!

• Hol laksz? Mi a pontos lakcímed? 
• Milyen a lakásotok! Rajzold le!
• Voltál-e már máshol a szüleiddel?

Szólás:

57
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Mit segítek otthon?                                                                                                          
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 Beszéljük meg!

• Milyen házimunkák vannak, amit te is el tudsz végezni?
• Miért jó ha segítesz a házimunkában?
• Rakjatok piros korongot arra a képre, amiben ti
 is szoktatok segíteni otthon!

 Mondd el!

• Milyen házimunkában veszel részt?
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Játék

 Játszani fogunk! 

Álljatok körbe!

• Mit csinál anya?
Mindenki mond valamit: például anya főz. A következő gyerek
elismétli és hozzáteszi a saját szavát: például anya főz, mos
és így tovább. Majd folytassuk azzal, hogy...

• Mit csinál apa?
• Mit csinál a gyerek?

Szólás:

      

60
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NApIrENDEM

Hogyan telik egy napom?

 Mondd el!

• Ki, mit csinál nálatok hétvégén?
61

Este

Délben

Reggel Délelőtt

Éjjel

Délután
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A környezo világ˝
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A környezo világ

KÖrNYEZETüNK NÖVéNYEI

 Hallgassátok meg a verset!

Weöres Sándor

Kellene kiskert
                 

Kellene kiskert, bőtermő,
léckapuján kis rézcsengő.
Kellene még
két fakerék,
s egy taligát rá föltennék.

Rajzolj egy kiskertet!
63
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 Hallgassátok meg a történetet!

Tasnádi Éva

Borika fája
(részlet)

Borika az ablakban bámészkodott.
– Nézd csak, édesanya, nézd! Mit csinál a bácsi?
– Fát ültet, Borikám.
– De hát ez nem fa! Ez csak olyan, mint egy bot.
– Még fiatal – mondta édesanya, – majd ha megnő, megerő-
södik. Szép lombos fa lesz belőle.
– És miért rakott oda a bácsi még egy fát?

64
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– Az karó. Védi a kis fát. Még olyan gyen-
ge, hogy a szél is meghajlíthatja, eltörheti. 
A karó vigyáz rá.
Borika csak hallgatott, és el sem jött az ab-
lakból addig, amíg a bácsik az utolsó kis fát 
is el nem ültették. 
Másnap reggel szaladt az ablakhoz.
– Még nem nőtt meg a kis fa?! Ugyanolyan, mint volt! – kiál-
totta csalódottan. Édesanya nevetett:
– Várj csak, várj! Nem megy az olyan gyorsan. Eső meglocsol-
ja, nap melengeti, s a fácska mindennap nő egy kicsit. De olyan 
kicsit, hogy azt észre sem veszed. Mire te megnősz, szép nagy 
fa lesz belőle is.
Borika ezután is sokszor elnézegette, mit csinál a kis fa. Hogyan 
pattannak ki rajta a rügyek, hogyan bontja ki az első levélkéket, 
s milyen boldogan nyújtózik a nap felé. Ezt megérti Borika, a 
napot ő is nagyon szereti, s biztatgatja is a kis fát:
– Úgy, úgy, napozz csak, te kis fácska. A te leveleid zöldek 
lesznek a naptól, én meg ilyen szép barna leszek, látod?!
Ha a fiúk a ház előtt labdáznak, kergetőznek, s futás közben meg-
kapaszkodnak a fiatal fa gyenge törzsében, Borika rájuk szól:
– Ne bántsátok a kis fát, nem szabad rángatni!

 Beszéljük meg!

• Mit ültettek Borikáék utcájába? Kik ültettek fát?
• Mivel védték a kis fát? Hogyan védte Borika? 
• Mit látott másnap reggel Borika? 
• Hogyan biztatta a kis fát Borika? 

  Mondd el!

• Szerinted miért ültetnek az emberek fákat?
65
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A növények védelme

Kerti virágok

Szobanövények

 

 Beszéljük meg!

• Hogyan őrizzük meg növényeink szépségét?
• Hogyan védjük a növényeket?

 Mondd el!

• Milyen növényeket látsz a környezetedben?
• Mi a kedvenc virágod?
• Te hogyan gondozod növényeidet?
66
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 Hallgassátok meg a verset!

Péter Erika

Zöldségbolt

Új zöldségbolt nyílt ma reggel, 
kapható itt retek, zeller,
karalábé, kapor, torma,
paradicsom, spenót, sóska, 

rebarbara, lencse, spárga,
kelkáposzta s tök, szép sárga,
zöldbab, hagyma, burgonya,
karfiol, bab, paprika,

cékla, répa, brokkoli,
lencse, répa, cukkini,
s kedvencem a padlizsán
– ebből lesz ma vacsorám!

 Beszéljük meg!

• Hol van a környezetetekben zöldségesbolt vagy zöldségeskert?
• Milyen ételeket készítenek zöldségekből?

 Mondd el!

• Melyik a kedvenc zöldségféléd?
67
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KÖrNYEZETüNK ÁLLATAI  

 Hallgassátok meg a történetet!

Janikovszky Éva

Velem mindig történik valami 
(részlet)                    

Pacsitacsi az én kutyám,
meg a Borié, de olyan
hosszú, hogy két test-
vérnek azért elég volna. 
Mégis, ha le akarom vin-

ni az egészet a parkba, akkor a Bori mindig árulkodik...
Apukám azt mondta, hogy most már elég nagy fiú vagyok ah-
hoz, hogy délutánonként én vigyem le a Pacsitacsit sétálni.

68
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Az igaz, hogy én már elég nagy fiú vagyok ahhoz, és háromszor 
le is vittem, de negyedszer jött Attila, és egyáltalán nem irigyelt 
engem, hogy a Pacsitacsit sétáltatom, hanem ment a játszótér-
re hintázni.
Akkor én azt gondoltam, hogy talán a 
Pacsitacsi is elég nagy kutya ahhoz, 
hogy egyedül sétáljon, és elmentem 
én is a játszótérre hintázni.
Aztán már fütyültem a Pacsitacsi-
nak, de valaki eltéríthette sze-
gényt, mert egyáltalán nem jött 
elő, és akkor sírni kezdtem…  

 Beszéljük meg!

• Ki viszi sétálni Pacsitacsit délutánonként?
• Mit gondolt a kutyáról, amikor Attila elment hintázni?
• Miből lett a baj? Mi történt Pacsitacsival?

 Mondd el!

• Van-e háziállatod? Hogyan gondozod?          
• Mi a kedvenc állatod? Készítsd el gyurmából vagy rajzold le!
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TErMéSZETVéDELEM

 Hallgassátok meg a történetet!

A kis patak

A kis patak vidáman folydogált a medrében.Tiszta vizében ha-
lak és kacsák úszkáltak. A közelben lakó gyerekek is nagyon 
szerettek játszani a szép füves parton.
Egyik nap észrevették, hogy egy autó állt meg a patak mellett. 
Vezetője a kis patak vizében mosta le az autóját. A halak a sok 
méregtől fuldokoltak. A kacsák szárnyára olajfolt került. A fű 
is sárgulni kezdett.
A gyerekek észrevették, hogy a kis patak, és a benne élő ál-
latok bajban vannak. Elhatározták, hogy segítenek.
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 Beszéljük meg!

• Mi szennyezte meg a vizet?
• Mi történt az állatokkal? Miért?
• Hogyan tudnak segíteni a gyerekek?

 Mondd el!

• Hogyan tudunk vigyázni a körülöttünk lévő természetre
 és élővilágra?

    
Válasszátok ki, melyik igaz vagy hamis az állítások közül?
Rakjatok piros korongot a hamis állításokra!

 Az autók nem szennyezik a levegőt.

 A védett növényeket nem szabad letépni.
 
 Az erdőben nem szabad tüzet rakni.
 
 A  cinkéket télen nem kell etetni.

 A  szemetet szelektíven kell gyűjteni.

 A fák ágait le szabad törni.

Alkossatok kis csoportokat!
Versenyezzetek, ki tud több igaz állítást
mondani a természetvédelemről!
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SZABADIDő • KIrÁNDuLÁS
   

 Hallgassátok meg a történetet!

Janikovszky Éva

Már megint 
(részlet)                                    

Bori azzal jött haza az iskolából,  hogy náluk az osztályban már 
mindenki libegett a Libegőn, csak ő nem, és ezért most elmegy 
és libeg egyet.
De anyukám nem engedte el Borit egyedül, hanem megvártuk 
a hétvégét, amikor együtt libeghet a család. 
A Libegő alsó állomásánál olyan hosszú sor volt, hogy anyu-
kám nem akarta kivárni, ha soha életében nem libeg, akkor se. 
Szerencsére egy bácsi tudta, hogy az újságban az állt, hogy a 
felső állomásra kell menni, mert ott kevesen vannak. 
Ezért szépen felsétáltunk a János-hegyre, ahol én még sosem 
voltam, és útközben megnéztük a fákat meg a virágokat meg a 
madarakat, és apukám elmesélte, hogy ő gyerekkorában min-

dig gyalog ment föl a János-hegy-
re, mert  akkor még nem volt 
Libegő, mint most. 
Én nagyon örülök, hogy most 
már van Libegő, nem úgy, mint 
régen, amikor nem volt, mert 
ha most sincs, akkor sohase má-
szunk fel gyalog a János-hegy-
re, hogy felszállhassunk lefelé a 
LIBEGŐRE. 
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 Beszéljük meg!

• Mit akart kipróbálni Bori?
• Kivel ment el libegőzni Bori?
• Hová sétált fel a család?
• Hogyan viselkedjünk kirándulás közben?
• Mire vigyázzunk az erdőben? Hogyan védjük a természetet?

 Mondd el!

• Voltál már a Libegőn?
• Hol voltál már kirándulni? Készíts róla rajzot!
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SZABADIDő • NYArALÁS

 Beszéljük meg!

• Mikor van szabadidőnk?
• Mivel töltsük a szabadidőnket?
• Hogyan viselkedjünk a színházban?
• Mire kell vigyázni nyaralás közben a vízparton?

 Mondd el!

• Kivel töltöd a szabadidődet?
• Hol voltál és kivel nyaralni?
74
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VAKÁCIÓ Hallgasd meg a verset!
                                                

Majtényi Erik

Vakáció                                            
 
  

Mi az, hogy vakáció?
Hát, hogy kirándulni jó,
meg hogy úszni, az is jó,
meg hogy az ég csillogó,
s az erdőben, halihó,      
madár rikkant, fán rigó,
mókus ugrál, kis bohó,
patak csillan, csobbanó,
hegyi út, kapaszkodó,
fenyvesek közt tiszta tó,
csónakokat ringató,
hogy játszani csudajó,
s mind megannyi csuda-szó
ez az egy: vakáció!

 Beszéljük meg!

• Mit jelent szerintetek  a vakáció a vers alapján?

 Mondd el!

• Hogyan szeretnéd eltölteni a szünidőt?
• Rajzold le, mit fogsz csinálni a nyári szünetben!
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ÚTrAVALÓ

Egész évben sokat és sok mindenről beszélgettünk.
Megtanultunk a  jó és a rossz között különbséget tenni.

Ugye milyen jó volt mindent megbeszélni!?
Jövőre folytatjuk, mert beszélgetni jó!

             
Addig is, ne felejtsétek el a jó beszélgetéseket!    

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