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BEVEZETŐ  

Kedves Kolléga! 

 

Tanári kézikönyvünk az Erkölcstan 5. és 6. évfolyamos újgenerációs tankönyvek tanításához kíván 

segítséget nyújtani. Az erkölcstan/etika mint viszonylag új tantárgy tanítása több támogatást igé-

nyelhet. Kézikönyvünkben ezért kitérünk a tantárgyi alapkoncepcióra, az újgenerációs tankönyvek 

fejlesztési elveire és az erkölcstan tankönyvek jellemzőire, ezek illeszkedésére. Részletesen átte-

kintjük a két tankönyv (tankönyvpár) leckéit, magyarázatot, illetve javaslatokat fűzünk a feldolgo-

záshoz. Több helyen kínálunk online forrásokat mind kiegészítő anyagként, mind tanári tudásbá-

zisként. Természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen éppen az erkölcstan esetében szinte bár-

milyen forrás beépíthető a tanításba a megfelelő tanári támogatással. A kézikönyv célja ezért az is, 

hogy támogassa a tananyagkezelés rugalmasságának a megerősödését. Az erkölcstan/etika eseté-

ben különösen érvényes az, hogy a tankönyv csak eszköz, amelyet a tanulócsoport tudása, érdek-

lődése vagy aktuális igényei szerint alkalmazunk. 

A kézikönyvet azoknak a kollégáknak is ajánljuk, akik nem rendszeresen vagy egyáltalán 

nem használják az újgenerációs tankönyveket az etika/erkölcstan tanításában. Az általános tantár-

gyi koncepció és tartalom bemutatása, összekapcsolva a gyakorlati ötletekkel nekik is hasznos le-

het. 

 

A kézikönyv 4 nagy szakaszból áll. Az első (I.) részben az újgenerációs tankönyvek jellemzőit 

mutatjuk be az erkölcstan/etika tankönyveken keresztül, de már itt is fontos információkat, példá-

kat találhat az olvasó a tankönyv alkalmazására vonatkozóan. A második nagy szakaszban (II.1.) az 

Erkölcstan 5. és 6. tankönyvek felépítését, tantárgyi tartalmát és feladattípusait ismerheti meg. A 

két tankönyv szerkezete azonos, ezért ezt egy egységben tárgyaljuk. A harmadik szakaszban (II.2.) 

részletesen mutatjuk be a tankönyvek fejezeteit, leckéit. A negyedik szakaszban (III.) általános 

módszertani, tervezési és értékelési javaslatokat teszünk. Felhívjuk a figyelmet a nagyszámú láb-

jegyzetre, amelyekben kiegészítő megjegyzések, módszerleírások és online források találhatók. 

Mivel a kézikönyv nagy terjedelmű, érdemes részletekben olvasni. Ugyanakkor nem java-

soljuk az olvasónak, hogy egyes részeket teljesen kihagyjon, mivel a tantárgy tanítását segítő javas-

latok különböző szakaszokban jelennek meg. Ez alól kivétel a II.2. pont, ahol természetesen az ép-

pen használt tankönyv leírását tanulmányozhatja. Ha az olvasó elsősorban a tantárggyal, a tantárgy 

tanítási módszereivel ismerkedik, akkor az I.1., II.1. és III. pontok elolvasását javasoljuk először. Ha 

már a tankönyvek használatához keres segítséget, akkor az I.2. pont és a II.2. pont azon részeit 

ajánljuk, amelyekkel a tanévben foglalkozik. (Javasoljuk, hogy ne leckéről leckére, hanem először 

legalább fejezetenként ismerkedjen meg az anyaggal, hogy az összefüggéseket is átlássa.)  
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA  

A tankönyvekkel való ismerkedést azoknak az általános céloknak a bemutatásával kezdjük, ame-

lyek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013 és 2017 között – a kísérleti, kipróbált, majd az új-

generációs tankönyvek létrehozása során – kitűzött.1 Ehhez azonban először áttekintjük az erkölcs-

tan/etika2 tantárgy legjellemzőbb vonásait, annál is inkább, mivel ezekre az egész kézikönyvben 

hivatkozni fogunk. Látni fogjuk azt is, hogy e tantárgy tanítási koncepciója és a tankönyvek általá-

nos jellemzői könnyen megfeleltethetők egymásnak. 

I.1. Az erkölcstan/etika tantárgy tanításának alapelvei: a tantervi koncepció és a módszer-

tan 

Ahhoz, hogy a tankönyveket használni tudjuk, mindenekelőtt tisztában kell lennünk a tantárgy 

megalapozó dokumentumaiban, a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben3 meghatáro-

zott tartalmakkal. Ezek részben arról szólnak, hogy mit tanítsunk, de éppen olyan fontos az is, hogy 

hogyan tegyük ezt, és miért éppen így. Megfogalmazódik, hogyan illeszkedik a tanítási koncepció 

a gyermek tanulásához és tudásához. Itt rövid összegzést mutatunk be mindezekről, kiemelve a 

tantárgyi koncepció kulcsgondolatait és a tartalmi szerkezetet. 

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott rövid meghatározás két kulcsgondolata: „Az er-

kölcsi nevelés a minden emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését jelenti; ami nem kifejezet-

ten egyik vagy másik tantárgy feladata.” „Nem kész válaszokat kińaĺ, hanem a kérdések 

felismerésére és értelmezésére törekszik. A morális helytállás értelmének sokoldalú 

megvilágit́ásával segit́ különbséget tenni jó és rossz döntés között”. Erre épülve a kerettanterv 

meghatározza a tanítási koncepciót, amely alapelvei: a gyermekközpontúság – gyermeki tudás, ak-

tív tanulás, egyéni fejlődés –, a közösség szerepe, a tanárszerep megváltozása, a rugalmasság elve 

a tervezésben, az egyéni értékrendek tiszteletben tartása az értékelésben, módszertani gazdagság. 

Néhány gondolat a kerettantervi bevezetőből:  

 „A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetét.” – Ebben a tantárgyban különösen fontos a gyerekek tudása, eddig kialakult 

értékrendje és az arról alkotott tudásuk4, megélt érzelmeik, tapasztalataik: elsősorban 

ezzel az „anyaggal” dolgozunk. A tanítás tartalmát ehhez igazítjuk, ezért kezelhető és 

kezelendő rugalmasan a tananyag. 

                                                           
1 Részletesen: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-
koncepcionalis-hattere#main-content 
2 A tantárgy elnevezése hivatalosan 2016 szeptemberétől etikára változott, azonban az alapdokumentumok (Nat, 
kerettanterv) és a szakirodalom nagy része az erkölcstan elnevezést használja. 
3 A kézikönyv III.4.1. pontjában megtalálható ezek elérhetősége. 
4 A személyes értékrend és erkölcsi szabályok egy része valószínűleg nem tudatos. 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-koncepcionalis-hattere#main-content
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-koncepcionalis-hattere#main-content
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 „…az értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés 

tárgyát a közösségeken belül” – Éppen ezért feladatunk az órákon is a különböző, tuda-

tos, esetleg nehezen megfogalmazható, a magunk számára is feltárandó, megértendő 

gondolatok megosztása, összevetése. 

 „Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat ak-

tív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként 

tekint.” – Ezen alapszik a tanítási koncepció és a módszerek kiválasztása is. Használjuk a 

gyerekek – már egészen kis korban jelenlévő, de az iskolában talán kevésbé lehetőséget 

kapó – érvelő, elméletalkotó, elemző, önreflexiós képességeit.  

 „…nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpontú.” „A tan-

anyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható ta-

pasztalatokra, illetve személyes élményekre” – Az elsődleges tartalom a gyerekek egy-

egy témáról alkotott tudása, és mivel ez mindenkinél különböző (hiszen más-más élmé-

nyek érik őket), egy osztályban – a pedagógust is beleértve – igen széles körű tudástar-

talommal dolgozhatunk. Az ezen kívül megjelenő ismeretanyag (akár a tankönyvből, 

akár egyéni kutatásból, akár a tanártól származik) funkciója az, hogy egy adott jelenség-

ről minél részletesebb képet kapva több szempontot is figyelembe tudjunk venni a dön-

téseink során. A széles módszertani paletta nemcsak változatossá és érdekessé teszi a 

tanórákat, hanem a képességfejlesztést is szolgálja. A beszélgetések és viták fejlesztik a 

produktív és befogadói anyanyelvi képességeket, a megértésre törekvés a gondolkodás 

pontosságát kívánja, az esetelemzés igényli a nézőpontváltás és az empátia képességét, 

a szituációs játékok a nemverbális üzenetek megértését fejlesztik, a fiktív helyzetek el-

képzelése a kreativitás mellett az ok-okozati összefüggések felismerését és a tervezést 

fejlesztik… és még sorolhatnánk. Az erkölcstanórán végzett tevékenységek önmagukban 

erősíthetik a társas együttéléshez szükséges képességeket, kompetenciákat. Fontos an-

nak megértése, hogy ezen az órán a tanulóktól nem a megtanulandó tananyag vissza-

adását várjuk, hanem a közös gondolkodást és az egyéni értelmezések, vélemények ala-

kítását. Néhány jól megfogalmazott alapelv segítheti ezt, például: nincs rossz válasz, 

meghallgatjuk egymást, mindenki véleménye egyformán fontos, jogod van nem nyilat-

kozni. 

 „A pedagógus feladata ezért nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erköl-

csi jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem első-

sorban a figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kér-

dezés, a gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a 

nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása.” – Az erkölcstanórán 

a figyelem a pedagógusról a gyerekre fordul, a tanár elsősorban moderátor: a beszélge-

tést tereli, mederben tartja, a vita feltételeit biztosítja, visszajelzésekkel segítheti a ta-

nulókat egymás megértésében. Ezzel a viselkedéssel egyúttal mintát is nyújt a kulturált 

vitára, valamint a bizalmi légkört igyekszik megteremteni. Fontos, hogy a gyerekek ne 
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azt érezzék, hogy a tanár „tudja” és el is várja a „helyes” választ. Ugyanakkor egy témá-

ban saját meglátásait, véleményét a tanulókhoz hasonlóan ő is megoszthatja a beszél-

gető közösséggel.  

 

A tantárgy tematikai koncepciója egy 8 évre kiterjedő, az alsó és felső tagozatot egységben 

kezelő témahálón alapszik.5 A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott témákat hat nagy téma-

körben elhelyezve, kétévente ismétlődő, spirálisan épülő rendszerben helyezték el a kerettanterv 

szerzői: Én magam, Én és a társaim, Én és közvetlen közösségeim, Én és tágabb közösségeim, Én és 

a környezetem, Én és a mindenség.6 A spirális szerkezetet az indokolja, hogy a gyerekeknek ezekkel 

a témákkal kapcsolatban – amelyek életüknek szinte minden területét érintik, és ezért igen sok 

tapasztalatuk, saját élményük és elméletük van róluk –, életkoruk előrehaladtával újabb gondola-

taik, meglátásaik születnek, és tudásuk folyamatosan újraszerveződik, beépítve a tanultakat. A hat 

témakör két év alatt jelenik meg a tanítási folyamatban, és bár a kerettanterv egy adott elv alapján 

építi fel a hálót – az „Én”-től indulva a társas kapcsolatokon át a környezetbe, majd a „nem látható” 

világba érkezünk –, a kerettanterv biztosítja a pedagógus számára a témák sorrendjének kezelésé-

ben a rugalmasságot. „Sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem 

jelent azonban előírt sorrendet a tanulási folyamat számára a kétéves szakaszokon belül. Az, hogy 

melyik kérdéskör mikor kerüljön elő, legjobban helyben határozható meg.” – A rugalmasság elve 

az egész erkölcstan-/etikatanítást megalapozza. Habár a tervezés továbbra is a pedagógus fontos 

feladata, jó, ha állandóan figyeli a gyerekek megnyilvánulásait, és ha olyan témához érnek, amely 

a tanulóknak igazán fontos, aktuális, akkor abban lép tovább. Ugyanígy: a tankönyv anyagai, fel-

adatai szabadon kezelhetők abból a célból, hogy a lehető legjobban igazodjanak a tanulócsoport 

igényeihez és a fejlesztési célokhoz. 

 „…az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás nélküli 

értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres megerősítése” „Osztály-

zattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevé-

kenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősí-

tésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója.” – Az 

értékelés, osztályzás módozatait tehát a pedagógusnak kell kidolgozni, de fontos, hogy a szóbeli 

visszajelzések se minősítsék a tanulói vélemények tartalmát.7 Kérdésekkel, vitával, továbbgondo-

lásra ösztönzéssel, az ismeretek bővítésével biztosíthatunk időt a tanulóknak a töprengésre, arra, 

hogy ők maguk jussanak következtetésekre, és el kell fogadnunk azt, hogy ez hosszú folyamat. Az 

erkölcsi ítéletalkotáshoz szükséges képességek fejlődését érdemes értékelni. 

                                                           
5 Tartalom és a témaháló: http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny, 
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2013/09/18/a-tantargy-tartalmarol-a-kerettantervrol/. 
6 A témakörök Én és a... elnevezését az indokolja, hogy habár közösségben élő lények vagyunk, a világot mindig csak 
ránk jellemző módon látjuk, és döntéseinket mindig saját magunk hozzuk meg. 
7 A véleménynyilvánítás módjának minőségét viszont igen. 

http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2013/09/18/a-tantargy-tartalmarol-a-kerettantervrol/
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I.2. A tankönyvfejlesztési célok megjelenése az Erkölcstan 5. és 6. tankönyvekben 

I.2.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

A korszerű műveltségkép egyaránt jelenti a jelenkor műveltségének bemutatását (tudomány, mű-

vészet, kortárs alkotások, elméletek), és azt, hogy a műveltséget a tanulók számára a valósághoz 

kapcsolva jelenítsük meg. A kanonizált kijelentések helyett ismertessük meg őket az emberi gon-

dolkodás és viselkedés dinamizmusával, sokféleségével, és segítsük őket abban, hogy feldolgozzák 

az őket körülvevő, gyakran változó információkat. Személyes tudásukat és a közvetített tananyagot 

kapcsolják össze, képességeik segítségével adott helyzetekben alkalmazzák, a megismert – vagy 

már ismert – fogalmak tartalmát folyamatosan bővítsék, újabb kontextusban is értelmezzék, alkal-

mazzák! 

Bár az erkölcstannak nincs olyan karakteres új tananyagtartalma, mint például a történe-

lemnek vagy a fizikának, a tantárgyi tematika általánosságban foglalkozik az emberrel és a környező 

világgal, elsősorban az etikai kérdéseken keresztül: bejárjuk azokat az emberi viszonyokat, viszo-

nyulásokat, helyzeteket, amelyekben erkölcsi döntések elé kerülhetünk (Mi a jó? Mi a rossz?). A 

tantárgy valójában a többi tantárgy ismereteire, valamint a tanulók előzetes tudására épít. Elsőd-

leges célunk az, hogy a gyermek a jelenben igazodjon el, ezért a felvázolt helyzetek, feltett kérdések 

részben a saját életére, részben a körülötte zajló eseményekre vonatkoznak. A személyes véle-

ményalkotás egyben az információk folyamatos feldolgozását jelenti.  

 

Példák – az információk valósághoz kapcsolására és személyessé tételére:  

 

Erkölcstan 5./4. lecke 1. feladat: 

Az emberiség régóta tudja, hogy a lelkünk állapota hatással van a testünkre. Sok betegség oka lelki 

eredetű, ugyanakkor a lelki harmónia segít megőrizni az egészségünket. 

HARMÓNIA jelentése: összhang, egyetértés, összeillés, rendezettség, kiegyensúlyozottság. 

 Keress példákat saját életedből ezekre a fogalmakra! Például: Kivel tudsz leginkább össz-

hangban lenni? Hol látsz magad körül rendet, rendezettséget? Kivel és milyen esetben 

értesz egyet? 

 

Erkölcstan 5./2. lecke Olvasmány (Csukás István: Nyár a szigeten) feldolgozó kérdések: 

 Belevágnátok-e ti is hasonló kalandba, mint ezek a fiúk? Mit csinálnátok hasonlóan, mint 

ők, és mit másképpen? Miért? 

 Keressetek a szövegből olyan példákat, amelyek a higiéniával, tisztasággal kapcsolato-

sak! Tetszik nektek a fiúk hozzáállása ehhez a kérdéshez? 

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

miért? Gyűjtsetek még néhány tanácsot, amelyek a fiúk biztonságát szolgálhatják! 
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 A regény az 1970-es években játszódik. Nem volt okostelefon, de még telefon sem volt 

mindenhol. Ma megvalósítható lenne ugyanígy egy nomád tábor úgy, hogy a szülők na-

pokig nem érintkeznek a gyerekeikkel? 

 

Erkölcstan 5./11. lecke 3. feladat: 

Előfordul, hogy a barátunk megbánt minket, és szeretnénk ezt elmondani neki. Hogyan fogalmaz-

hatjuk meg úgy az érzéseinket, hogy az a helyzet tisztázásához vigyen közelebb? Beszéljétek meg, 

ki mit tanácsol, a neked leginkább tetszőket pedig írd be a füzetedbe a táblázat utolsó soraiba! 

 

Jól teszed, ha…  Nem tanácsolom, hogy… 

tisztelettel beszélsz vele, még akkor is, ha 
megbántott. 

kioktasd, minősítsd őt (például te utálatos, 
hogy képzeled stb.) 

figyelmesen meghallgatod, amit válaszol. közbeszólj, ne hagyd beszélni, megakaszd. 

  

 

Erkölcstan 5./18. lecke Kreatív feladat: 

a) Mit mutatnátok meg lakóhelyeteken egy másik városból jövő diákcsapatnak? Gyűjtse-

tek össze 5–8 ötletet! Indokoljátok, miért! 

b) Mit mutatnátok meg Magyarországról egy külföldi diákcsoportnak? Gyűjtsetek össze 5–

8 ötletet! Indokoljátok, miért! 

f) Kutassatok ismert, híres emberek körében, és válasszatok ki egy férfit vagy egy nőt, aki-

ről úgy gondoljátok, jelentős dolgot tett a hazánkért! Mutassátok be őt képek segítsé-

gével! 

 

Erkölcstan 6./3. lecke Olvasmány (A ENSZ gyermekjogi egyezménye) feldolgozó kérdések: 

 Alkossatok 3-4 fős csoportokat, és válasszatok ki két pontot! (Lehetőleg minden csoport 

mást válasszon!) 

 Értelmezzétek a pontot, keressetek rá példákat! Vajon milyen esetek késztették a jogal-

kotókat arra, hogy ezt is meghatározzák? 

 Milyen esetekben ütközhet nehézségekbe a törvény betartása? 

 

Erkölcstan 6./14. lecke 2. feladat 

Bárkinek bármit? 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 műkö-

dése nyomán úgy érezzük, most már van. Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Képzeljétek el, hogy egy 

reklámcég munkatársai vagytok, és egy hűtőszekrényt kell eladnotok az eszkimóknak. Készítsétek 

el a televíziós reklám tervét, vagy telefonnal magát a reklámot is! 
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Erkölcstan 6./23. lecke 2. feladat 

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. Rendezzetek ti is hasonló vitát szabadon választott témában, 

mindkét oldal mellett érvelve! (A 10. lecke dramatikus feladata is segítséget ad.) 

gyógyszerek  

A: Ma már nem kell félnünk olyan betegségektől, amelyekbe régebben bele is halhattak a 

gyerekek. Biztonságos, komoly kutatások előzik meg a gyógyszerek használatát.  

B: A gyógyszerek csakugyan hasznosak, ugyanakkor sok mellékhatásuk lehet. Veszélyes hul-

ladéknak számítanak. Gyakran állatokon kísérletezik ki, milyenek a hatásai. 

 

Erkölcstan 6./25. lecke 2. feladat 

Beszélgessetek a következő kérdésekről! 

 Miért lehet jó az embereknek, ha alkotnak valamit? 

 Milyen esetekben szól az alkotás önmagunknak, és mikor másoknak? 

 Vajon miért nem ugyanúgy hat mindenkire egy alkotás? 

 Lehet-e ízlésbeli kérdésekről vitatkozni? 

 Mit gondoltok, lehet-e művészi alkotás egy film / plakát / fénykép / épület / zenemű / 

használati tárgy / fogalmazás / tánc / ékszer / ruhadarab / gyermekrajz / népdal / szobor 

/ színdarab? 

I.2.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A tanulóközpontú oktatás modellje a konstruktivista pedagógia tanuláselméletéhez köthető. Esze-

rint a tanítás során a tanuló először felidézi, „megmozdítja” előzetes tudását, aztán jól érthető és 

könnyen felidézhető struktúrákba rendezi az új tartalmakat, lehetőséget kap az önálló reflektálásra 

és a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására is. Az ismeretszerzés, amikor 

csak lehet, valós kérdésekből, problémafelvetésből induljon ki! A megszerzett ismereteket, meg-

konstruált tudást a tanulók minél gyakrabban alkalmazzák további, akár önálló feladatokban! 

Fontos cél, hogy a tanulás során a diákoknak nyelvi és logikai intelligenciájuk mellett legyen 

módjuk több intelligenciaterület – társas, zenei, testi, térbeli, személyes, természeti – kreatív hasz-

nálatára is. A tanulás eredményességét támogatja azoknak a metakognitív képességeknek a fej-

lesztése, valamint a hatékony tanulási stratégiák és technikák kialakítása, amelyek által a tanulók 

maguk is monitorozni és értékelni tudják saját tanulási folyamatukat. A tankönyv lehetőséget ad 

arra, hogy a tanár és a diákok alkalmazzák a kutatásalapú tanulást, valamint az önálló és csoportos 

projektmunkát. A tananyag feldolgozása minél nagyobb arányban történjen a tanulók aktív részvételé-

vel, páros, csoportos munkaformákkal vagy kooperatív technikákkal! A csoport is értékelheti saját mun-

káját, aktívan alakíthatja a közös szabályokat, a munkatervezést és a célkitűzéseket.  



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

11 

A könyvekben lévő ábrák, képek nemcsak illusztrálnak, hanem többféle pedagógiai funkciót 

is betöltenek, például az előzetes tudás felidézése, problémafeltárás, kreatív feladatok vizuális tá-

mogatása, érzelmi-társas intelligencia fejlesztése, rendszerezés, összefüggések, folyamatok és 

problémák megértésének elősegítése, információközlés. 

Az erkölcstankönyvek leckéinek felépítése követi a tanulóközpontú tanítás modelljét. (Rész-

letesen lásd II.1.4. pont.) A leckék ráhangoló feladatokkal kezdődnek, a feldolgozott ismereteket 

gyakran grafikai szervező ábrába (táblázatok, fürtábrák, gondolattérképek) helyezhetik el a tanu-

lók, a feladatok rendszeresen reflexióra késztetik őket. A tantárgyra jellemző változatos módszer-

tan magába foglalja az alkotások készítését, dramatizálást, kutatási és kreatív feladatokat és a já-

tékokat. Ezek egy része a leckékben található, más részük az olvasmányokhoz kapcsolódik, ezenkí-

vül – a tanárok választási lehetőségeit kiszélesítendő – különálló feladatgyűjtemény tartalmaz ilyen 

érdekes feladatokat. Tankönyvünkben rendszeresen jelezzük, hol javasoljuk a közös munkát, de 

értelemszerűen a pedagógus határozza meg a munkaformákat, illetve a „Beszéljétek/vitassátok 

meg” utasítású feladatok mindig egész csoportos8 (moderált vagy strukturált) munkaformát aján-

lanak. Egy-egy módszer többféle képességet fejleszt, például a vita alapvetően nyelvi-logikai ké-

pességeket alkalmaz, a vitázás menete pedig a társas intelligenciát is fejleszti. A játékok igényelhe-

tik például a testi, ügyességi vagy logikai képességek alkalmazását, de szükség van az együttműkö-

dést segítő képességekre, a játék utáni reflexió pedig a metakognitív tudást fejleszti. A képek, a 

színes vizuális elemek, a szervezők minden leckében megjelennek. Külön jelentősége van a képre-

gényeknek, amelyek valós helyzeteket jelenítenek meg, és amelyeket a tanulók kreatívan folytat-

hatnak, kiegészíthetnek, eljátszhatnak. 

 

Példák – a tanítás szerkezetére, munkaformákra, képességfejlesztésre, kutatásra:  

 

Erkölcstan 6./24. lecke 2. feladat: 

Válassz egyet az alábbi képek közül! Milyen szavak jutnak eszedbe róla? Milyen hangulatot, érzést 

kelt benned a kép? Kifejezheted testtartással vagy az arcoddal is. Hasonlítsátok össze, milyen ha-

tással volt rátok ugyanaz a kép! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A frontális és a csoportos munkaformától is eltér: azt jelenti, hogy nem több csoport alakul, hanem egy, de nincs 
egyirányú ismeretközlés, hanem többé-kevésbé szervezett módon – egy moderátorral, kérdésfelvetővel – mindenki 
részt vesz a feladatvégzésben. 
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Erkölcstan 5./23. lecke 3. feladat: 

Nem tartozol közénk... A képen egy gyakori jelenséget láthatsz. Minek 

neveznéd? Csoportokban oldjátok meg a feladatokat! 

a) Beszéljétek meg, mit ábrázol ez a kép! Játsszátok el a jele-

netet! Milyen különbségek voltak a csoportok előadásai 

között? Találjátok ki, mi lehetett az előzménye ennek a 

helyzetnek! 

b) Beszéljétek meg, milyen okai lehetnek annak, ha valakit 

csúfolnak, kiközösítenek a csoportban! Ötleteiteket je-

gyezzétek le! 

 

Erkölcstan 5./21. lecke Játék 

Vakhernyó. A csoporttagok egymás mögött sorakozzanak fel (csoportonként külön-külön)! Az elöl 

álló kivételével mindenki becsukott szemmel áll. Az első játékos – akinek nyitva van a szeme – ve-

zesse a csoportját keresztül a termen! Beszéljétek meg előzőleg, hogyan tudja ezt megtenni!  

 Beszéljétek meg, hogyan sikerült az együttműködés! Miben állapodtatok meg előzőleg? 

Mindenki azt és úgy hajtotta végre, amiben és ahogyan megegyeztetek? Mit lett volna 

érdemes kitalálni, hogy jobban összehangolódjatok? 

 

Erkölcstan 5./7. lecke 4. feladat 

Ezt a feladatot a következő órára készítsd el! 

 Tudomásod szerint a szüleidnek vannak-e olyan barátai, akikkel régóta tartják a kapcso-

latot? Kérdezd meg őket, milyen közös időtöltéseik vannak velük! Tudakold meg azt is, 

miért fontosak a szüleid számára ezek a barátságok! 

 Beszéljétek meg négyen, ki milyen választ kapott a kérdésekre! 

 Az összegyűjtött információt rendezd el egy hasonló ábra szirmaiban, majd egészítsd ki 

saját véleményeddel! 

 
 

Erkölcstan 6./8. lecke Kreatív feladat 

A társadalmi szolidaritás azt jelenti, hogy a közösség együttérez bajba, hátrányba került tagjaival, 

és felelősséget vállal abban, hogy segítsen nekik. Ez megjelenhet törvényekben, de magánszemé-

lyek vagy cégek kezdeményezéseiben is. Válassz a következő feladatokból!  

 Keress olyan jómódú embereket, akik jövedelmük egy részét mások segítésére szánták 

most vagy a történelem során, és mutasd be őket röviden! 

A szüleim szerint… Az osztálytársaim szülei szerint…

Én úgy gondolom… … és még azért is…

Barátokra azért van szükség, mert…
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 Keress olyan embereket, akik tudásukat és idejüket elesettek segítésére fordítják, és 

mutasd be őket röviden! 

 A társadalmi felelősségvállalás kifejezésre keresve mutass be három programot, ame-

lyeket cégek, vállalkozások indítottak! 

 Nézz utána, mi a méltányos kereskedelem (fair trade) vagy a felfüggesztett kávé prog-

ramja, és fogalmazd meg véleményedet róla! 

I.2.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

A tankönyvekben szereplő szövegek az új ismeretekből annyit és úgy mutatnak be, hogy azok meg-

értése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. Ugyanakkor a megértéshez a szövegekhez 

tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok, valamint a különböző szövegfeldolgozási technikák 

és stratégiák a lehető leghatékonyabb segítséget biztosítják. A verbális közlemények megértésén 

túl a vizuális és zenei kódfejtés, a kommunikáció és reflektálás fejlesztése is szükséges. Fontos 

szempont, hogy a szövegértés/-alkotás alatt a szóbeli szövegre is gondoljunk. Az erkölcstanban ez 

különösen nagy szerepet kap, mivel a beszélgetések, viták, a véleményalkotás nagyobb részben 

szóban zajlanak. A problémák felvetése, a kérdések továbbgondolása, más vélemények értelme-

zése párhuzamosan fejleszti a gondolkodási és kommunikációs készségeket. Külön figyelmet kap a 

kommunikáció minősége, a szövegalkotás tudatos vizsgálata. A szövegalkotás történhet úgy is, 

hogy a produktum „csupán” egyéni gondolat lesz: célunk, hogy a tanulók megszokják azt, hogy egy-

egy észlelt jelenség kapcsán elgondolkodjanak, magyarázatokat, ítéleteket alkossanak, illetve ér-

telmezzék társaik megnyilvánulásait. Éppen ezért gyakoriak a nemverbális kommunikációra, kép-

olvasásra épülő feladatok. 

Az erkölcstan tankönyvek leckéinek szövegei általában rövidek, 5. és 6. osztályban még ke-

vés az ismeretközlő szöveg. A pedagógus azonban dönthet abban, hogy egy-egy témát mennyire 

szövegekre avagy tevékenykedtetésre építve dolgoz fel. Ezért nagy számban találhatók a könyvek-

ben klasszikus olvasmányok – különösen a szépirodalmi műfajokban –, de a felsőbb évfolyamokon 

egyre több az ismeretterjesztő szöveg és egyre szélesebb a műfaji paletta (versek, újságcikkek, in-

ternetes hírek, reklámszövegek, dalszövegek, tájékoztató kiadványok stb.). Az olvasmányokra is 

jellemző, hogy rövid, szövegértelmezésre irányuló kérdések után a tartalom néhány fókuszpontját 

sokszínűen dolgozzuk fel, illetve továbbgondoljuk. Nem hagyhatók ki a külső hivatkozások, ajánlá-

sok szövegei, amelyek feldolgozásához szükség lehet segítségre, de ezzel is arra késztetjük a tanu-

lókat, hogy az őket a mindennapokban körülvevő verbális közléseket is megtanulják értelmezni és 

kritikusan szemlélni. Reményeink szerint a gazdag válogatás kedvet kelt az eredeti szövegek, for-

rások megismerésére is. 

Kevesebb szerep jut az írott szöveg alkotásának (fogalmazásnak) – opcionálisan a pedagó-

gus növelheti az arányt –, de különösen a projektfeladatokban komplex, szöveges-vizuális alkotá-

sokat kérünk a tanulóktól.  

 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

14 

Példák – szövegértésre/ -alkotásra:  

 

Erkölcstan 5./13. lecke 5. feladat: 

A mai órán felidézhetted személyes konfliktusaidat. Most válassz ki egyet, és írj levelet annak a 

személynek, akivel összetűzésbe, vitába keveredtél! (A levelet nem kell átadni.) Fogalmazd meg, 

miért alakulhatott ki ez a helyzet, milyen érzéseid támadtak, és hogy szerinted jól végződött-e az 

eset! Ha úgy érzed, hogy nem, javasolj megoldást! Figyelj arra, hogy nyugodtan, őszintén, de ne 

vádaskodva, inkább önmagadról írj! 

 

Erkölcstan 6./13. lecke Olvasmány (Aranykatica közösségi kert Kispesten) feldolgozó kérdések: 

 Gyűjts érveket amellett, hogyan támogatja a közösségi kert művelése: a tudatos fo-

gyasztást – a közösségépítést – az egészséges táplálkozást – környezetvédelmet! Tarts 

róla rövid előadást, vagy írj érvelő fogalmazást! 

 Böngésszetek a tudatosvasarlo.hu bejegyzései, hírei között, majd közösen alkossatok 

egy ábrát arról, milyen területeken érvényesülhet a tudatos fogyasztás, vásárlás. Mind-

egyikhez írjatok két-három tanácsot is! 

 

Erkölcstan 5. Meseprojekt 2. rész 

Nem telt bele egy év, már mindenki láthatta, hogy hamarosan trónörökös érkezik a királyi családba. 

Nosza, mindenki készülődni kezdett. Aki csak tehette, babaruhákat varrt, bölcsőt és játékokat ké-

szített az udvarban. Megérkeztek a királyfi szülei is, és magukkal hoztak egy bölcs öreg tündért, 

akinek varázshatalma volt. Ő nemcsak arra volt képes, hogy látta a jövőt, de egy kicsit befolyásolni 

és alakítani is tudta mindazt, ami majd történni fog. 

– Négy gyermek fog itt születni – mondta az öreg tündér a leendő szülőknek és nagyszülők-

nek. – Két gyönyörű kislány és két fiúcska. Segítek nektek abban, hogy olyanná váljanak, amilyen-

nek szeretnétek őket. 

 Milyen gyermeket szeretnének vajon a szülők? Mi legyen a nevük? 

 Rajzoljátok le, hogyan néznek ki kisgyermekként, nagyobbként és ifjúként! 

 Milyen jó tulajdonságokkal rendelkeznek majd? Lesznek-e rossz tulajdonságaik? Ezek 

miben nyilvánulnak majd meg? 

 Mi lesz számukra fontos? Milyen célokat szeretnének majd elérni? 

 

Erkölcstan 5./21. lecke 6. feladat 

Válaszold meg magadban a következő kérdéseket!  

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

 Meghallgatom-e mások véleményét? 

 Változtatok-e a véleményemen, ha másnak jobb ötlete van? 

 Szeretnek-e velem dolgozni a többiek? Vajon bíznak-e bennem? 
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I.2.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A taneszközök lehetőséget és ösztönzést adhatnak a korszerű kommunikációs technológiák taní-

tásban és tanulásban való alkalmazásához és a tanulási-tanítási folyamatok személyre szabott tá-

mogatásához, mód nyílhat egyéni tanulási utak kialakítására. A tanulók kooperatív jellegű felada-

tokat is tudnak végezni, produktumaikat meg is oszthatják egymással. A tanulók produktumai 

egyéni, online portfóliókba rendezhetők. Az internet a tanítás és a tanulás hasznos ismeretforrá-

sává válhat. A nyomtatott tankönyv anyagai bővíthetők az interneten fellelhető tartalmakkal, és 

betervezhetők a tanításba.9 Mindehhez persze a megfelelő technikai háttérre van szükség, ezért 

tankönyveinkben mind a hagyományos, mind a digitálisan támogatott tanítási módok szerepelnek. 

Az erkölcstan számára az internet és a digitális technológia nemcsak a tanulási felület lehe-

tősége, hanem egyben a tanulás egyik fókusza is. A virtuális világ kialakulásával különösen élessé 

váltak az etikai kérdések – és egyben a prevenciós célok is. A digitális kompetencia fontos része a 

kritikai szemlélet, a hírek közötti eligazodás, önmagunk és privát szféránk védelme és a másokra 

vonatkozó viselkedésünk felelősségének felismerése. Tankönyveink nagy számú feladatban aján-

lanak gyűjtőmunkát, amelyben a világháló anyagait dolgozhatják fel a tanulók.  

Ugyanakkor éppen a világháló sajátosságai miatt ebben nagyobb feladat hárul a pedagó-

gusra. Ha hivatkozást ad meg a tankönyv, akkor a pedagógusnak ellenőriznie kell a tervezés folya-

mán: 

a) létezik-e még az oldal, jó-e a link10,  

b) nem változott-e meg a tartalom11,  

c) hogyan segítheti a feldolgozást, ha szükséges (például az elérési utak megadásával),  

d) az ott megjelenő konkrét tartalomhoz milyen feldolgozó vagy előzetes strukturáló 

szempontokat, kérdéseket tervezzen,  

e) milyen környezetben van az adott oldal, milyen lehetséges kérdések merülhetnek fel a 

tanulókban12.  

 

Hasonlók a problémák, ha keresőszavakkal böngészünk a neten. Ugyanakkor tudjuk, hogy 

a gyerekek éppen ilyen helyzetekkel szembesülhetnek nap mint nap böngészés közben, ezért ezzel 

a helyzettel is érdemes foglalkozni. 

 

                                                           
9 Hasznos segédanyag: http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf 
10 Lehet, hogy a tartalom megvan, de a honlapkezelő más felületre vitte át, ilyenkor keresőszavakkal próbálkozhatunk.  
11 A szerkesztési elvek változhatnak: bulvárosodhat az oldal, vagy időszakosan (számunkra) nem megfelelő tartalmak 
is megjelenhetnek, különösen hírportálokon. 
12 Kiszámíthatatlan, de például a Youtube egy adott videó mellé válogathat, ajánlhat olyan más videókat, amelyeket 
nem szívesen kínálunk fel a tanulóknak.  

http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf
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Példák – digitális tartalmak feldolgozására: 

 

Erkölcstan 5./3. lecke 6. feladat 

Nézz utána, keresd az interneten! 

a) Hozleiter Fanny, azaz „Mosolyka” ma hazánkban az egyik legismertebb fogyatékosság-

gal élő író és blogger [internetes napló írója]. Blogbejegyzéseiből Te döntesz címmel 

könyv is megjelent. Ismerd meg, milyen életvidám ember! 

b) Hallottál-e már a Baltazár Színházról, amelyben értelmi sérült színészek hoznak létre 

előadásokat? 

 

Erkölcstan 5./17. lecke Kreatív feladat 

A mi iskolánk. Alkossatok csoportokat, és válasszatok ki egy-egy feladatot az alábbiak közül! 

c) Van-e saját honlapja az iskolátoknak? Ha igen, mutassátok be a többieknek, hogy mi 

minden szerepel rajta! 

d) Kutassatok az interneten más iskolák honlapjai után! Gyűjtsetek jó ötleteket, olyanokat, 

amelyek nálatok is megvalósíthatók lennének! 

 

Erkölcstan 6./6. lecke Kreatív feladat 

A roma kultúra. Látogassátok meg a Roma Kultúra Virtuális Házát! Ez nem egy valóságos épület, 

hanem egy nagyon gazdag tartalmú összeállítás ebben a témában. DVD-n és interneten egyaránt 

hozzáférhető. Itt keressétek: 

http://www.tarsadalom-kutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf. 

Alkossatok csoportokat! Válasszatok egy-egy helyszínt, és járjátok be az „alagsor” fotótárát, 

a képtárat, az „emeleti” kiállítótermeket, a könyv- és filmtárat, a „tetőtérben” hallgassatok meg 

egy előadást, a „kávézóban” nézzetek meg egy-két kisfilmet a cigány ételekről! Számoljatok be 

egymásnak arról, hogy mi volt újdonság számotokra! 

 

Erkölcstan 6./16. lecke 6. feladat 

Egyre több sztár tesz közzé magáról olyan képeket, ahol az újságok manipulált címlapfotóival szem-

ben az igazi külsejüket mutatják meg. Sőt van olyan, aki már a szerződésében is kiköti, hogy a róla 

készült fotókat tilos képszerkesztő programokkal megváltoztatni. Mit gondolsz, miért? 

Keressetek ilyen fotókat az interneten! Milyennek találjátok ezeket? 

 

Erkölcstan 6./15. lecke Kreatív feladat 

Kamu hírek. A hoax elnevezés olyan hamis vagy téves hírekre utal, amelyeket szándékosan terjesz-

tenek el az interneten. Mivel az emberek nem tudják vagy nem akarják ellenőrizni, nem csak elhi-

szik, de meg is osztják másokkal, ezért gyorsan eljut sokakhoz. A digitális technikákkal már videókat 

is meg lehet hamisítani. Kutassatok az interneten hoax vagy kamu hír keresőszóval ilyen informá-

ciók után! Beszélgessetek arról, vajon ki lehet-e szűrni az álhíreket, és ha igen, hogyan! 

http://www.tarsadalom-kutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf
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Erkölcstan 6./17. lecke 7. feladat 

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? 

Vitassátok meg, hogy mi indokolja azt a döntést, hogy bizonyos közösségi oldalakon a re-

gisztráció korhatára a 13 éves kor! 

I.2.5. A tankönyvsorozaton belüli fokozatosság 

A kerettantervek évfolyampárokra határozzák meg a tartalmakat, ezért egy tankönyvcsaládon be-

lül az első kettő (5–6. évf.) és a második kettő (7–8. évf.) tankönyv illeszkedik egymáshoz. Ugyan-

akkor, mivel az erkölcstannál a spirális szerkezet miatt a nagy témakörök azonosak, az alapvető 

vonásokat mindegyik könyv tartalmazza. Minden módszer és szövegtípus megjelenik már az ötö-

dikes könyvben is, a felsőbb évfolyamokon a főtémáknak, a résztémáknak és az életkornak megfe-

lelően helyeződnek át a hangsúlyok. Az Erkölcstan 5. és 6. újgenerációs tankönyvek szoros egységet 

alkotnak, azonos szerkezetben, azonos vizuális megjelenéssel, a diákok számára is azonosítható 

struktúrában. A tartalmak, célok és értékek érthetően, vizuálisan egységesen jelennek meg a tan-

könyvekben. (Részletesen lásd II.1.2.) A tantárgy multidiszciplináris jellege miatt kapcsolódnak a 

felső tagozat tankönyveihez, különösen a történelem, irodalom, magyar nyelv és kommunikáció, 

biológia, földrajz tantárgyak tananyagaihoz. Hangsúlyosan jelennek meg a következő értékek: 

 az érzelmi intelligencia és empátia fejlesztése, 

 interkulturális szemlélet érvényesítése: a kultúrák sokféleségének elfogadása, toleran-

cia, 

 kooperációra, szolidaritásra, erőszakmentességre nevelés, 

 környezettudatosságra, a fenntarthatóságra való figyelem, 

 kulturális eszköz- és jelrendszer elsajátítása, illetve használatában jártasság kialakítása, 

 kommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése, helyes nyelvhasználat, jó szövegér-

tési és szövegalkotási kompetenciák kialakítása, 

 vizuális és digitális kultúra eszközrendszerének elsajátítása. 

I.3. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A kísérleti tankönyvek kipróbálása alapján történt átdolgozás során figyelembe vettük a beérkező 

tanári véleményeket. A többféle meglátásból, szakmai tapasztalatból kirajzolódó fő irányelvek 

alapján a következő módosításokat tettük az 5–6. évfolyamos tankönyveknél. 

 A leckék sorrendjét logikusabbá tettük, jobban igazodva a kerettantervi felépítéshez. A 

leckék száma csökkent (az ötödikesé maradt 23, a hatodikosé 25 lett), így nagyobb sza-

badsággal dolgozhatók fel az évi 36 tanórában. 
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 A leckék belső koherenciáját javítottuk, a feladatok a leckén belül egy gondolati ívre fű-

ződnek fel, amelyet a ráhangolás – témafeldolgozás – összegzés, reflexió szakaszokban 

helyeztünk el.  

 A feladatokat és a vendégszövegeket, olvasmányokat gyermekközelibbé tettük. Sokkal 

több játékos és személyes élményen alapuló feladatot kínálunk, ezek egy részét a lec-

kékben, a többit a Gyűjteményekben helyeztük el. A kérdések elsősorban problémákat, 

dilemmákat céloznak meg. A tankönyvben új elemként – szabadon választható lehető-

ségként – megjelenik az egész éven át tartó közös projekt: egy mese/történet létreho-

zása, amelyet csoportokban készíthetnek a tanulók. A projektfeladatban közvetve jelen-

nek meg a tantárgy témái.  

 Az olvasmányokat rövidítettük, ugyanakkor szabadon választhatóvá tettük úgy, hogy 

mindegyikhez külön feldolgozó feladatsort csatoltunk. Növeltük a kortárs (gyermek)iro-

dalom és az ismeretterjesztő anyagok arányát. 

 A tankönyv vizuális megjelenése áttekinthetőbb, színesebb lett. A vizuális szervezők, pik-

togramok logikusan kötik össze az egyes elemeket. A tankönyv képi világát bővítettük, 

új elemként került be a rajzos képregény. A képek nagy részéhez feladat is kapcsolódik, 

tehát nem csupán illusztrációk.  

 Az internetes ajánló mint rovat megszűnt, azonban kutatási feladatok helyettesítik, il-

letve több helyen ajánlunk olvasmányt, filmet egy-egy feladathoz kapcsolva. 

 Fontos módosítás volt a törzsszöveg mint állandó rovat megszüntetése. Jó néhány kö-

zülük nem tartalmazott sok új ismeretet, a szükséges ismeretet, tapasztalatot pedig a 

tanulók maguk is összegyűjthetik. Ezzel növelhetjük a tanulók aktivitását, egyéni értel-

mezésekre késztetését is. Szükség esetén azonban röviden beépítettük egyes feladatok 

bevezető szövegébe az informatív vagy értelmező részt, néhány helyen pedig ezt isme-

retterjesztő szöveg vagy (internetes) kutatómunka váltja ki.13 

                                                           
13 A törzsszövegek (főszövegek) funkciója az erkölcstan/etika esetében megkérdőjelezhető. Ha a) nem akarunk sok 
ismeretet közvetíteni, b) el akarjuk kerülni a tanári ítéletalkotást (vagy annak sugalmazását), mivel az visszafogja a 
gyerekeket a saját véleményük kifejezésétől, c) módszertani szempontból a tanulók kommunikációját részesítjük 
előnyben (a szerzői közlések feldolgozása sokkal inkább a frontális és az egyéni munkaformát igényelheti), d) az a 
célunk, hogy a fogalmak értelmezését a tanulók maguk végezzék el (hiszen a témák fogalmai szinte mind ismerősek 
már számukra, tehát előzetes tudásként szerepelnek) – akkor legfeljebb a fogalmak felmutatásának feladata marad a 
főszövegre, amely következtében a szöveg túl általános vagy semmitmondó marad, avagy játékos vagy interaktív fel-
adattal is elérhetjük ezt a célt, amely jobban illik a kerettanterv javasolt koncepciójához.  
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II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA  

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

II.1.1. A tankönyvek megfelelése a kerettantervnek 

Az általános iskolai felső tagozatos erkölcstankönyv-család nemcsak tartalmában, hanem pe-

dagógiai szemléletében is a kerettantervre épül. Mind a tartalmak – a hétköznapi élethez köt-

hető tapasztalatok, a személyes élményekre adott reflexió –, mind a gyermekszemlélet – a 

tanítás középpontjában álló gyermeki személyiség és tudás –, mind a didaktikai szemlélet – a 

tanulókra a tanulási folyamat aktív résztvevőiként tekint – a kerettanterv koncepciójának felel 

meg. Az alkalmazott módszertan változatos: a szabad beszélgetés, az önkifejező, kreatív alko-

tás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az 

iskolai és a helyi közösség esetleges problémáinak megoldása, kutató- és projektmunka is sze-

repel. A páros és a csoportos munkaformák, a játékok a kooperációt, míg az egyéni önreflexiók 

az önismeretet fejlesztik. Az önálló tevékenységek az autonómiát és a felelősségtudatot növe-

lik. A társadalmi értékek közvetítése mellett gyakorlati szemléletet is alkalmaz: kommuniká-

ciós, vita-, konfliktuskezelési technikákat gyakoroltat. 

A kézikönyvben bemutatott két tankönyv tartalma a kerettanterv felépítését követi: a 

kétéves ciklus első három fejezetét az ötödikes tankönyv, a második hármat a hatodikos dol-

gozza fel.1 A leckék kapcsolhatók a tartalmi alegységekhez, viszont ugyanazon tartalmi elem 

több leckében is megjelenhet: ez a visszacsatolást, illetve a rögzítést is erősíti. (Ilyen például a 

konfliktus kezelése vagy az önérvényesítés.) A tankönyvi kulcsfogalmak egy része, különösen a 

fejlesztendő értékek szintén több leckében jelennek meg, ezzel biztosítva a fogalomértelme-

zés mélyülését.2 

Az alábbi táblázatban röviden összefoglaljuk a két évfolyam tematikáját. Részletesen 

lásd az egyes fejezetek, leckék leírásánál (II.2.), illetve a kerettantervekben3. A tanítás terve-

zésének elején azért is érdemes áttekinteni a két évfolyamos tematikát, mert a kerettanterv-

ben javasolt rugalmasság értelmében a pedagógus tetszés szerint strukturálhatja a két évfo-

lyam (tankönyveinek) anyagát.4 

                                                           
1 Ugyanígy oszlik meg a hat nagy témakör a hetedik és nyolcadik évfolyam között. 
2 Például: az 5. évfolyamon a felelősség a fogyatékkal élők, az egészség, az állatok témáknál, vagy az elfogadás a 
fogyatékkal élők, a kulturális különbségek vagy a konfliktus témakörökben jelenik meg. A 6. évfolyamon a fele-
lősség a társadalmi szolidaritás, a jövendő generációk, a környezettudatosság témáknál, az elfogadás a társa-
dalmi hátrányok, kulturális különbségek, a nemzetiségek témáinál, vagy például az önérvényesítés a gyermekek 
jogai, egyéni érdekek, céljaink témakörökben jelennek meg. 
3 Felső tagozatos kerettanterv: http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html Érdemes 
áttekinteni az alsó tagozatot, hiszen sok témát ott is feldolgoztak már a tanulók: http://kerettan-
terv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html  
4 Kézikönyvünk a tankönyvalapú tanításhoz íródott, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tanulóknak is van 
könyve. Ahogy később lesz róla szó, a tankönyv tanítási segédanyagként is szolgálhat, ekkor még inkább javasol-
juk a tetszés szerinti, a tanulócsoporthoz igazított tananyagszervezést.  

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
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Erkölcstan 5. 

Tematikai egység 
(I. Én magam) 

Test és lélek 
Órakeret:  

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 
 
Fejlődés és szükségletek 
Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? Mire 
van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell a lelkem és az értel-
mem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb fizikai, lelki és szellemi 
szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a felnőtt és az idős em-
ber szükségletei? Miben különbözik egy ember az összes többi élőlénytől, és 
miben hasonlít rájuk? 
 
Egészség és betegség 
Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 
hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan szoká-
som, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem érdekében? 
Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és miért be-
tegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az életében? Milyen az, amikor 
én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját testi épségemért? 
 
Fogyatékosság 
Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? Van-
nak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, amelyekben ügye-
sebbek másoknál? Mi a különbség a fogyatékosság és a betegség között? 
Hogyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben és hogyan akadályozza a fogyaték-
kal élő embereket állapotuk a hétköznapi tevékenységekben? Hogyan lehet 
elhárítani vagy csökkenteni ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy fogya-
tékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az ép gyere-
kek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű életet a fogyatékos 
emberek? 
 
Ép testben ép lélek? 
Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, amikor sérült 
vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük meg a lelki 
egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg vagy fogyatékos-
sággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásolhatja ezt? 
 
Egy belső hang: a lelkiismeret  
Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlé-
tét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, és mi törté-
nik, amikor nem? 

1. fejezet: Egészséges élet-
mód 
 
1. A serdülőkor küszöbén 
5. Vannak-e céljaid? 
 
 
 
 
2. Érezd jól magad a bőröd-
ben! 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nehezített pályán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A lélek egészsége 
 
 
 
 
6. Hol lakik a lelkiismeret? 

 

Tematikai egység 
(II. Én és a társaim) 

Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órakeret:  

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 
 
 
Kapcsolataim 
Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és milyen 
mélységűek ezek az érzések? 
 

2. fejezet: Személyes kapcsola-
tok 
 
7. Egyedül nem megy 
8. Papa, mama, gyerekek 
9. Nálunk az úgy van... 
14. Akire érdemes hallgatnom 
10. Két „alkalmas korú” gyerek 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

21 

Tematikai egység 
(II. Én és a társaim) 

Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órakeret:  

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 
Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon lehet 
elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem szabad vagy 
nem érdemes használni ennek során? Miért?  
 
Baráti kapcsolatok 
Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy őszin-
ték vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok között? 
Csak szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit jelent a barátság-
ban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a barátok? Mi az, 
amivel fájdalmat tudnak okozni egymásnak? Hogyan lehet bocsánatot 
kérni és megbocsátani? Van-e olyan vétség, ami megbocsáthatatlan? 
 
A kapcsolat ápolása 
Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmességnek? 
Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes találkozásoknak, 
a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 
Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barátságot? 
Hogyan lehet feloldani ezeket? 

 
 
 
11. Barátom, ki ismersz engem 
21. Együttműködés 
12. Akit megszelídítettél 
 
 
 
 
 
 
12. Akit megszelídítettél 
13. Haragszom rád! 

 

 

Tematikai egység 
(III. Én és közvetlen 

közösségeim) 
Kortársi csoportok 

Órakeret:  
10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Tankönyvi tartalom 

 
Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 
időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz meny-
nyire kötődöm, és miért? 
 
A mi csoportunk 
Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? Mi min-
den kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevékenységeink, 
jeleink, szokásaink és szabályaink vannak? Egyenrangú-e mindenki a 
csoportban, vagy van-e valamilyen különbség a tagok között?  
 
Mások csoportjai 
Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 
bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Valóban 
különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? Mi az oka 
annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek érzünk? Mi 
mindenben különbözhet tőlünk egy idegen? Válhat-e baráttá, aki ko-
rábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? Ha nem, miért nem? 
 
Konfliktusok a csoportban 
Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csopor-
tokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha nem 
sikerül? Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz 
a csoport többi tagjának? Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható 
és el nem fogadható módjai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy 
helyre lehet-e hozni egy vétséget? Lehet-e valaki egyszerre két egy-
mással vetélkedő csoport tagja? Ha igen, hogy oldható ez meg? Ha 
nem, miért nem? 

3. fejezet: Közösségeim 
 
16. Közösségeim 
17. „Alma Mater” – az iskola 
18. Itt vagyok honn 
 
19. A szabályok 
20. Beilleszkedés a közösségbe 
21. Együttműködés 
 
 
 
 
23. Más vagy? 
20. Beilleszkedés a közösségbe 
17. „Alma Mater” – az iskola 
9. Nálunk az úgy van... 
 
 
 
22. A konfliktus 
19. A szabályok 
13. Haragszom rád! 
10. Két „alkalmas korú” gyerek 
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Erkölcstan 6.  

Tematikai egység 
(IV. Én és a tágabb kö-

zösségeim) 
Társadalmi együttélés  

Órakeret:  
11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 
 
 
 
 
Etnikai közösségek 
Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? 
Kik vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbsé-
get? Én hová tartozom? Mit tudunk a magyarországi kisebbségi 
népcsoportokról? Milyen sajátos jelképeik, szokásaik, hagyomá-
nyaik és ünnepeik vannak? Jó-e, ha egy országban többféle nép és 
többféle kultúra él egymás mellett? Milyen értékek és milyen ne-
hézségek forrása lehet ez a helyzet? Lehet ugyanaz a népcsoport 
egyik helyen kisebbségben, míg más helyen többségben? Van-e 
felelőssége a többségi népcsoportok tagjainak a kisebbségiekkel 
szemben? 
 
Vallási közösségek 
Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 
környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak 
a kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társa-
dalomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen érté-
kek és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási 
sokszínűségből?  
 
Társadalmi egyenlőtlenségek 
Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 
Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Meny-
nyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? 
Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma 
anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom 
lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jo-
gos valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan 
nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? 
 
Virtuális közösségek 
Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud ala-
kulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai le-
hetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem il-
lik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy in-
ternetes közösségi oldalon? 

1. fejezet: Társadalmi együttélés 
 
1. Újra együtt vagyunk (a közösség fo-
galma, működése) 
 
5. Kettős kötésben 
6. Egy nemzet, sok nemzetiség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Ahol ketten-hárman összegyűl-
nek5 
 
 
 
 
 
2. Egyéni érdek – közösségi érdek 
3. A gyermekek jogai 
7. Értékeink és szükségleteink  
8. Hátrányból indulva  
9. Adok és kapok 
 

 
 
 
 
17. „Mindenhová belépünk, mindent 
lájkolunk...”  
21. Tények és vélekedések 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A vallással és a virtuális világgal foglalkozó témák blokkosítva más fejezetbe kerültek. 
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Tematikai egység 
(V. Én és a környe-

zetem) 
A technikai fejlődés hatásai 

Órakeret:  
10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 
 
Az ökológiai lábnyom 
Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? 
Miért nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld 
minden részén? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csök-
kentése érdekében? 
 
Az ember és a technika 
Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Me-
lyek a mai világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat 
ezek jelenléte az egyének és a közösségek életére? Mik az elő-
nyeik, mik a hátrányaik és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé 
válni egy technikai eszköztől?  
 
Enyém, tied, mienk 
Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti 
meg a magántulajdont? Lehet-e közös tulajdonom más embe-
rekkel? Hogyan használható és miként védhető meg a közös tu-
lajdon? Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként véd-
hető meg? Mikor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köz-
tulajdont magáncélra használni?  
 
A mozgóképek hatása 
Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszkö-
zökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? Miért és 
hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok? Hogyan alakítják a 
reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a véleményemet? 

2. fejezet: A technikai fejlődés hatásai 
 
 
11. „...ez az iciri-piciri mind megette!” 
12. Túl nagy lábon élünk? 
14. Vegye, vigye! 
 
 
10. Használ vagy árt a technika? 
23. A tudomány felelőssége  
 
 
 
 
 
2. Egyéni érdek – közösségi érdek 
4. Az én utcám, az én otthonom  
 
 
 
 
 
14. Vegye, vigye! 
15. Képernyőink hatalma 
16. Tükröm, tükröm… 
21. Tények és vélekedések  

 

Tematikai egység 
(VI. Én és a minden-

ség) 
A mindenséget kutató ember 

Órakeret:  
10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Tankönyvi tartalom 
 
A vallás mint lelki jelenség 
Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy ember-
nél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki 
különböző kultúrákban erről az erőről? Hogyan próbálnak az em-
berek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos 
ez nekik? El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése 
nélkül is? 
 
Vallási közösség és vallási intézmény 
Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfe-
letti erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat 
tartanak szentnek egyes kultúrákban az emberek? A világ vallásai 
közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Magyarországon?  
 
A tudomány 
Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 
milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk 
feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ? Én 
milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  

3. fejezet: A mindenséget kutató em-
ber 
 
19. Az ember kérdez 
 
 
 
 
 
20. Ahol ketten-hárman összegyűl-
nek  
 
 
 
 
21. Tények és vélekedések  
22. Kíváncsiság és megismerés  
23. A tudomány felelőssége 
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Tematikai egység 
(VI. Én és a minden-

ség) 
A mindenséget kutató ember 

Órakeret:  
10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Tankönyvi tartalom 
A művészet 
Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesz-
nek? Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és 
a gondolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások 
előadnak vagy alkotnak? Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik 
művészeti terület áll a legközelebb és miért? 

 
24. Fantázia és alkotás  
25. A világ a művészetek tükrében  
 
 
 
26. Álmaink, céljaink (önismeret, ter-
vezés) 

II.1.2. A tankönyvek struktúrája, alkotóelemei 

Ahogy azt már említettük (lásd I.2.5.), az Erkölcstan 5. és 6. tankönyvek szoros egységet alkot-

nak, azonos szerkezetben, azonos vizuális megjelenéssel. Tekintsük át a tankönyv struktúráját 

és az azonos – illetve néhány esetben eltérő – elemeket! 

 A tankönyvek 3 nagy fejezetre és ezeken belül 6–10 leckére tagolódnak.  

 A tankönyv 4. egysége a Gyűjteményes rész, ahol játékok, kreatív és dramatikus 

feladatok találhatók. 

 A fejezeteken belül, de külön egységben szerepelnek az olvasmányok és azok fel-

dolgozó feladatai. 

 A fejezeteket kép nyitja és fejezetzáró blokk (feladat, kép) zárja.  

 A leckék feladatai számozottak, és minden leckében négyféle piktogram jelzi, hol 

ajánlunk kiegészítő feladatot a tankönyv más részében. 

 Színeiben a két tankönyv részben inverz: a kék és zöld szervező színek a két könyv-

nél felcserélődnek, a leckeszámok és a piktogramok színezése azonos. A rövidebb 

vendégszövegek – mottó, példák, információs szöveg háttérszínei hasonlók, a be-

tűtípusok azonosak. 

 Lényeges különbség az oldalszámban van: míg az ötödikes könyv 144. oldal, addig 

a hatodikos 160. (Ez elsősorban a gazdag kiegészítő anyagoknak és nagyobb lecke-

számnak köszönhető.) 

 

 

Struktúra eleme Leírás 

Bevezető o kétoldalas + projektindító oldal (projekt 1. rész) 
o a tantárgyra hangoláson túl tanácsok a különböző elemek 

feldolgozásához + piktogramok magyarázata 

Tartalomjegyzék o 1 oldal  

Fejezetnyitó oldal 
(kép) 

o témára hangoláshoz 

o Erkölcstan 5. – fotó o Erkölcstan 6. – grafika 

Leckék o kétoldalasak 
o 5–10 feladat, kiegészítő elemeik: olvasmány, játék, krea-

tív, dramatikus feladat piktogramos utalás 
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Struktúra eleme Leírás 

Olvasmányok o 2–4 oldal, nem minden leckéhez tartozik egy, de egy lec-
kéhez lehet több 

o regényrészlet előtt rövid ismertető 
o a szöveg után feladatok 

Fejezetzáró blokk o összefoglalás, fogalmak feldolgozása, szintetizálás 

o Erkölcstan 5. – egy ol-
dalas feladatsor 

o Erkölcstan 6. – kétoldalas 
rajz + feladatsor 

Projekt o Erkölcstan 5. – közös 
mese 

o a 8 rész véletlensze-
rűen helyezkedik el az 
olvasmányok között 

o Erkölcstan 6. – közös tör-
ténet 

o a 3 rész a fejezetzáró 
blokkban található  

Gyűjtemények o Játékok, Kreatív feladatok (vita, kutatás, alkotás), Drama-
tikus feldolgozás (szituációs, kommunikációs gyakorlatok) 

o a leckékhez kapcsolódnak (leckeszámok szerint szervezve) 

II.1.3. A tankönyvek strukturális kapcsolódásai, ezek alkalmazása a tanítási folyamatban 

Mindenekelőtt fel kell idézni a rugalmasság elvét, valamint azt, hogy a tankönyv nem kötelező, 

hanem szabadon használható eszköz a pedagógus számára. Az erkölcstan tankönyv esetében 

különösen érvényes az, hogy bármelyik részt szabadon alkalmazhatjuk – és hagyhatjuk el –, 

bármilyen sorrendben. Ennek az az elsődleges oka, hogy mivel a tanulók saját, meglévő tudá-

sát, értékrendjét alakítjuk, árnyaljuk, nincs szükség olyan szigorúbban vett fogalmi építke-

zésre, mint más tantárgyaknál. Sokkal inkább követhetjük a gyerekek fogalmi rendszerének 

szerkezetét, ez pedig azt jelenti, hogy a tudáselemek változatos módon, különböző helyzetek-

ben jelenhetnek meg. A tudás épülése nem lineáris, hanem elágazásokban, kapcsolódásokban 

jelenik meg. Éppen ezért a leckék is sokféle módon kapcsolódhatnak, az olvasmányokból, fel-

adatokból, játékokból többféle tartalmi fókuszt emelhet ki a pedagógus.6 Ennek bemutatására 

készítettünk mintaterveket (lásd III.4.3. pont). 

Mit jelent ez? Például akut módon felmerülhet egy konfliktushelyzet az osztályban. Mi-

vel több lecke is foglalkozik ezzel a témával, a pedagógus dönthet úgy, hogy a legalkalmasabb 

feladatokat összegyűjti, és tervez egy konfliktuskezelésre épülő órát. Vagy ha egy adott olvas-

mány feldolgozásánál felmerül egy másik témához tartozó kérdés, ami jobban érdekli a tanu-

lókat, akkor a pedagógus ahhoz keres további anyagot. Például: az ötödikes tankönyv Már az 

óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes c. olvasmányának másik fókusza az élet-

vezetési elvek, egészséges test és lélek témához is jól kapcsolódhat. Csoportosíthatja az anya-

gokat más módon is, mint ami a tankönyvben van. Például: a szabályok/normák/illem témához 

összegyűjtheti a különböző leckék ideillő feladatait (családi, iskolai, utcai viselkedés). Erre 

                                                           
6 Előfordulhat, hogy ez kezdetben bizonytalanságot okoz, de valójában növeli a tanár szabadságát, használhatja 
a kreativitását. 
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nyújtanak majd példát a rugalmas tanmenetek7, melyek a fő fókuszpontok köré csoportosítják 

a tankönyv feladatait. Például:  

 

Téma:  
Barátság 2. –  
A barátság működése 
 
(5. Tk./10., 11., 12. 
lecke) 

Tankönyvi feladatok: 
Együttműködés a kapcsolatban (Tk. 10.3.) 
Szokások, kapcsolattartási formák a barátságban (Tk. 12.1.,12.2., 
12.3., 12.4.) 
A bizalom kialakulásának folyamata (Tk. 12. Olv) 
Pozitív, megerősítő megnyilvánulások (Tk. 12.5.) 
Kommunikáció a kapcsolatban (Tk. 11.3., 11.DR, 12.5., 12.KR)  

 

A tankönyvi tartalom törzsanyagát a kétoldalas leckék adják, amelyekhez „elágazások” 

– olvasmányok, kreatív feladatok – kapcsolódnak. Ezeket a leckékben piktogramok jelölik8, 

mégpedig azon a helyen, amelyik részhez kapcsolódnak, és mindig megtalálható az oldalszám 

is.9 Emiatt a tankönyvi tartalom túltervezett: értelemszerűen nem kell végigvenni minden fel-

adatot. A tartalom bősége a rugalmasságot és a tanári választás szabadságát igyekszik bizto-

sítani, valamint a differenciálást segíti. Mind a különböző fókuszú altémák, mind a módszer-

tani változatosság azt a célt szolgálják, hogy a pedagógus a tanulócsoportnak legmegfelelőbb 

feladatokat választhassa. Ezenkívül nyilvánvalóan a környezeti feltételek is befolyásolják a fel-

adatválasztást (csoportlétszám, IKT-lehetőségek stb.). 

Az órák olyan módon is tervezhetők, hogy például egyik anyagrész feldolgozása első-

sorban beszélgetéssel, a következő inkább az olvasmány alapján, azután pedig dramatikus 

vagy kreatív módon valósul meg (lásd III.4.3.). A cél az lehet, hogy a csoportok mindegyik mun-

katípust kipróbálják. Fontos szempont, hogy melyikkel lehet leginkább elérni a csoport vagy 

egyes tanulók aktivizálását, illetve hogy miben szorulnak fejlesztésre.10 Ugyanakkor érdemes 

próbálkozni újra és újra olyan feladattípussal, módszerrel, amely szokatlan a tanulóknak. 

Az egy leckéhez tartozó összes anyag, feladat, szöveg tekinthető úgy is, hogy egy-egy 

témán belül is résztémák, fókuszok vannak11, amelyeket bevezethetnek tágabb, fogalomértel-

mező-ráhangoló feladatok, majd az elágazásokból lehet választani. Erről szó lesz a leckék rész-

letes elemzésénél (II.2.), a tervezésnél (III.2.), valamint a tanmenetekben is. Például:  

 

                                                           
7 A tanmenetek elérhetők az online tankönyvkatalógusban – http://tankonyvkatalogus.hu/ – a tankönyveknél. 
Rövidítések: Tk. – tankönyv, JÁ – játék melléklet, Olv – olvasmány, DR – dramatikus feldolgozás melléklet, KR 
– kreatív feladatok melléklet. A – leckében szereplő tartalom, B – kapcsolódó olvasmány, C – kiegészítő anyag, 
mellékletben. 
8 Változó, hogy a leckében csak a piktogram szerepel, avagy szöveges utalás is van a feladatra. A hatodikos tan-
könyvben ez utóbbi gyakoribb.  
9 Azt, hogy az egy leckéhez tartozó anyagok nem kerültek egymás után a tankönyvbe, részben az indokolja, 
hogy így hatalmasra duzzadnának, kevésbé áttekinthetőek lennének a leckék, másrészt ez a szerkezet jobban 
jelzi a választási lehetőséget.  
10 A tanári visszajelzések között gyakoriak voltak az ehhez hasonlók: ez a szöveg túl nehéz/hosszú/rövid/unal-
mas az én osztályomnak, túl kicsi/túl nagy létszámú a csoportunk a játékhoz, páros munkához stb. Ezért hang-
súlyozzuk minél többször, hogy megtehető az, hogy a feladatok közül a (feltehetőleg) legmegfelelőbbet válasz-
szuk a nehéz/hosszú szöveg helyett. Az úgyis menet közben derül ki, mi kelti fel igazán a tanulók érdeklődését.  
11 A szerző értelmezésében, természetesen a pedagógus tervezhet más fókuszokat vagy felosztást is. 

http://tankonyvkatalogus.hu/
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5.Tk. 8. lecke 
Papa, mama, gye-
rekek 

Bevezetés:  
Családi kapcsolatok (Tk. 8.1., 8.2., 8.3.)  
Rokonsági viszonyok, családfa (Tk. 8.4.) 
 
Elágazások12: 
A: A család fogalma, szerepe az életünkben (Tk. 8.5.) 
B: Családtagok bemutatása, szülő-gyerek viszony a családban, nevelés 
(Tk. 8.Olv) 
C: Családom múltja, szokásai (Tk. 8.KR) 

II.1.4. Az egyes elemek felépítése 

A bevezető három oldalból és részből áll. Az első oldalon általános ismertetést adunk az er-

kölcstanról/etikáról és a tankönyv tartalmáról. A tanulók felidézhetik a tantárgyhoz való viszo-

nyukat, a megszerzett tapasztalataikat. A második oldalon rövid „használati útmutatót” adunk 

a könyvhöz, értelemszerűen a legfontosabb szempontokkal: a fő tartalmi elemek és módsze-

rek, munkaformák, piktogramok és a választhatóság. A harmadik oldalon az éves munkafolya-

mat: projekt kereteiben történő mese/fantasztikus történet alkotását mutatjuk be, egyben 

meg is adjuk a történet kiinduló helyzetét és az első feladatokat. 

 

A leckék ráhangoló feladatokkal indulnak, amelyek vagy személyes élményeket, érzé-

seket, illetve már meglévő tudást idéztetnek fel, vagy egy fogalmat értelmezünk, esetleg egy 

jelenségről alkotunk véleményt. A ráhangolók tartalmazhatnak képet, verset, kulcsfogalmat, 

példamondatokat, játékot. 

 

Példa:  

 

Erkölcstan 5./16. lecke 1. feladat 

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

Mondd el vagy rajzold le, hogy milyen az a környezet, ahol otthonosan érzed magad! Kik tar-

toznak még ezekhez a helyekhez? 

A témafeldolgozó-fogalomértelmező szakaszban megjelenhetnek a grafikai szervezők, 

rövid szituációk és ezek megbeszélése, személyes vélemények kapcsolása, fogalomértelmezé-

sek közösen, és általában ide tartoznak az olvasmányok. 

 

Példa:  

 

Erkölcstan 6./22. lecke 2. feladat 

A tudomány segít jobban megismerni a világot. Gondold végig, milyen tudományágakhoz kap-

csolhatók az előző feladatban gyűjtött kérdések!  

                                                           
12 Jelentésük: A – leckében szereplő tartalom, B – kapcsolódó olvasmány, C – kiegészítő anyag, mellékletben. 
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 Készítsetek közösen gondolattérképet a tudományról! Milyen tudományágakat is-

mertek, ezek mivel foglalkoznak? (Több iskolai tantárgyatok egy-egy tudományág-

ról van elnevezve.)  

 Van-e olyan területe a világnak, az életnek, amelyhez nem tudtok tudományágat 

kapcsolni? 

 Mondd el, számodra melyik a legérdekesebb tudományterület, és miért az!   

 

A reflektív-szintetizáló szakaszban gyakori az egyéni vagy csoportos alkotómunka, ku-

tatás vagy a téma továbbgondolása. Ezeket javasoljuk otthoni munkára is, így az értékelés 

alapjai is lehetnek. (Lásd III.3.) 

 

Példa:  

 

Erkölcstan 6./22. lecke 2. feladat 

A terem falain túl... Végezzetek el két kísérletet!  

1. Mindenki tervezze meg, mit venne a legközelebbi osztálybulira egy megbeszélt 

összegből, majd hasonlítsátok össze és elemezzétek a döntéseket!  

2. Legközelebb menjetek el szüleitekkel vásárolni  

a) úgy, hogy előzetesen átgondoljátok, mit fogtok venni, és bevásárlólistát is ké-

szítetek!  

b) úgy, hogy nem készítetek ilyen listát! Tapasztaltatok-e különbséget a két hely-

zet között? Ha igen, foglaljátok össze, miben!  

 

A projekt az ötödik évfolyamon 9 rövidebb részből áll, a hatodikos könyvben 4 nagyob-

ból (ezek nem függenek szorosan össze). Az első, ahogy írtuk, mindig a Bevezetőben van, ide 

tartoznak a szervezési feladatok is. Egy-egy projektelem első felében a tankönyv rövid szöveg-

gel „továbbgördíti” a történetet, majd ezt követik a kérdések, feladatok, problémák, amelye-

ken a csoportok dolgoznak. A projektrész mindig elkülönül vizuálisan a tankönyv környező ele-

meitől.13 

 

Az olvasmányokról egy-két ráhangoló mondat található a leckékben. Az olvasmány-

blokk külön egységként szerepel. Több helyen van bevezető szöveg – regényrészletek esetén 

a szereplők és a helyzet bemutatása –, vagy fókuszáló kérdések, megfigyelési szempontok, 

amelyeket az olvasás folyamán kell alkalmazni. A feldolgozó kérdések14 közül az elsők mindig 

a szövegre vonatkoznak – ennél a tantárgynál elsősorban a szövegben megjelenő esetre, prob-

lémára koncentrálunk, nem általános szövegértésre –, majd egyre inkább áttérünk a szemé-

lyes gondolatokra, a téma általános véleményezésére. Tovább is léphetünk másik „elágazásra” 

                                                           
13 Külön nem jelenik meg a tankönyvben, de mindenképpen érdemes zárószakaszt tervezni a projektfeldolgo-
záshoz. Lásd II.2.1. és II.2.2. pont. 
14 A hatodikos tankönyv néhány olvasmányánál a szövegre vonatkozó feladatok a leckében találhatók (11., 12., 
18. lecke). 
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is, amely egy kapcsolódó témához visz. Néhol dramatikus feladat is szerepel, és a feladatsor 

végén gyakran található ajánlás vagy kutatófeladat. Ezért az olvasmányok feladatait is érde-

mes átnézni, hogy bevonjuk a „feladatbankunkba”. 

 

Példa: 

 

Erkölcstan 6./21. lecke Olvasmány (Ki a vérengző bestia?) feldolgozó kérdések: 

1. Mi volt az az eseménysor, amelyet a két történet leírt? Fogalmazd meg pontosan, 

tényszerűen, mi történt! Volt-e olyan információ, amelyik csak az egyik szövegben 

jelent meg?  

Mit gondolt egymásról az ember és a medve, amikor meglátták a másikat? Mit ért-

hettek félre?  

Miért írja le másképpen a két szöveg ugyanazt az eseményt? Melyik szöveg kinek 

szól? Mi volt a szándéka a szövegek beszélőinek?  

2. Keresd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amelyek az embert és a medvét vagy 

a cselekedeteiket jellemzik!   

 

Alsópampukai Hírmondó  

ember  medve  

acélizmú  vérengző  

  

Máramarosi Medvék Lapja  

ember  medve  

vérben forgó szemek  bölcsesség  

  
 

3. Összegezzétek, milyen eszközökkel lehet bemutatni ugyanazt az eseménysort 

különbözőképpen!   

4. Találjatok ki egy hétköznapi konfliktust, egyezzetek meg az eseménysorban, majd 

csoportokban dolgozva írjatok beszámolót az egyik vagy a másik fél szemszögéből! 

 Keressetek a médiában ugyanarról az eseményről különböző képeket vagy cik-
keket! Hasonlítsátok össze a megfogalmazásokat! Találtatok-e különbségeket?  

 
A fejezetnyitó és -záró elemek funkciója a témára hangolás, illetve az ismétlés-szinte-

tizálás. Az ötödik osztályban ez egy-egy oldal: egy fejezetnyitó fotó és egy záró feladatsor, 

amely lazábban kapcsolódik a nagy témakörhöz. A hatodikos tankönyv erre több oldalt szán: 

egyet a nyitó rajznak és hármat a záróképnek és feladatsornak.15 

                                                           
15 Megjegyzés: Az ötödikes tankönyv fejezetzáró oldala csakugyan a fejezet utolsó oldala, párban a következő 
nyitó oldalával. A hatodikosban közvetlenül a leckék után áll. Ezt az indokolja, hogy az olvasmányokat elvileg a 
leckékkel együtt oldjuk meg, tehát mire a leckék végére érünk, egyben az olvasmányok feldolgozása is megtör-
ténik.  
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A gyűjteményes blokk három részből áll. Az egyes feladatok a leckékhez kapcsolódnak 

(a lecke száma és címe megjelenik.) A Játékok rész értelemszerűen szabályjátékokat vagy já-

tékos feladatokat tartalmaz. A Kreatív feladatok blokkban elsősorban alkotó jellegű feladatok 

– vita, kutatás, vizuális vagy szöveges alkotás – szerepelnek. A Dramatikus feldolgozásban 

helyzeteket játszunk el vagy kommunikációs elemeket figyelünk meg, gyakorlunk.16 Emellett 

részletesebben kibontjuk például a vita, a szabályalkotás menetét, az előrevivő/hátráltató 

kommunikáció jellemzőit, az önkéntes munka szervezését: tehát itt ismeretközlés is zajlik.  

II.1.5. Feladattípusok a tankönyvekben és ezek jellemzői 

Egy feladatban (= számozott egység) általában többféle tevékenységet kérünk a tanulóktól. 

Ezeket egy-egy gondolati-tematikus ív köti össze: például egy beszélgetésből léphetünk egy 

szituációs játékra, majd reflektív beszélgetésre vagy szintetizáló alkotásra. Egy témablokk pe-

dig 2–4 feladatot is magába foglalhat.  

Most a legkisebb egységek, a tevékenységek típusait tekintjük át, a teljesség igénye 

nélkül, főként a módszertani megközelítést illusztrálva. (A módszerekről részletesebben lásd 

III.1.)  

 

1. Játékok és mozgásos feladatok 

2. Nemverbális tevékenységek – élőkép, mimika, gesztusok 

3. Fogalmak értelmezése, fogalomtérképek alkotása 

4. Tudás, tapasztalat felidézése/rendszerezése – kérdések, képek, szövegek, grafikai 

szervezők segítségével  

5. Szövegek értelmezése 

 a. Információközlő szövegek – ismeretek kiemelése 

 b. Történetek – elemzés  

 c. Példamondatok, kérdések – vélemények, gondolatok 

 d. Képek/ábrák+szövegek értelmezése – plakát, képregény, grafikon 

 e. Folyamatleírások, szabályok, strukturált utasítások 

 f. Versek, irodalmi szövegek17 

6. Véleményalkotás, egyeztetés – kérdés, vita 

7. Esetek, helyzetek elemzése – szövegek, saját történetek, irodalmi idézetek, képre-

gények, játékok, képek 

8. Dramatizálás, helyzetek eljátszása 

9. Vizuális elemek, képek értelmezése 

                                                           
16 Az összetettebb feladatok, ahol például kutatás, alkotás és szerepjáték is van, inkább a dramatikus részbe 
kerültek. 
17 A b. és az f. pont közötti különbség az, hogy azokat az irodalmimű-részleteket, amelyekben egy-egy kiemelt 
esetre fókuszálunk – pl. A Pál utcai fiúk: Nemecsek megfürdetése – inkább az esetekhez soroljuk. Ezeknél cél az, 
hogy minél részletesebben feltárjuk az előzményeket, indítékokat, érzelmeket, ítéleteket, következményeket 
stb. A többi irodalmi szöveg – pl. hangulatkeltő, információhordozó, szimbolikát tartalmazó – kerül az f. pont-
hoz. 
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10. Vizuális/szöveges alkotás – plakát, képregény folytatása, meseírás, fogalmazás 

11. Asszociációk – képek, zenék, kulcsszavak alapján 

12. Kutatás, gyűjtőmunka, beszámoló 

13. Problémamegoldás, ötletek 

14. Tervek készítése, megfigyelések, tapasztalatokból következtetések levonása, érté-

kelés, reflexió 

15. Munkajellegű feladatok – valós, pl. önkéntes munka 

 

Példák: 

 

Erkölcstan 5./1. lecke 5. feladat 

 

Feladat Tevékenységtípus 

Kicsi? Nagy?  
Mi az, amiben a felnőttek már önállóbbnak tartanak, mint alsós 
korodban? Miben tekintenek még gyerekként rád? 

5.c. Példamondatok, 
kérdések 

 Gondolj ki befejezéseket az alábbi mondatokhoz!  9. Szöveges alkotás 

 Vitassátok meg, egyetértetek-e azzal, ahogy a felnőttek 
látják ezt! 

6. Véleményalkotás 

 
 
 

5.c. Szövegek értelme-
zése – Példamondatok 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Erkölcstan 5./15. lecke 5. feladat 

Nyuszi-stop.  
Nézzétek meg a mellékelt plaká-
tot! Mit jelenthet a táblán lévő 
felirat? Ki készíttette a plakátot? 
Kinek akar üzenni vele? Mi lehet 
az üzenet célja? 

 
 

5.d. Képek+szö-
vegek értelme-
zése 
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Most pedig 
olvassátok el 
a következő 
magyarázó 
szöveget is! 

 

 
 

5.a. Információ-
közlő szövegek 
értelmezése 

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

 Helyesnek tartjátok-e az állatotthon döntését arról, hogy már jó-
val húsvét előtt közlik, nem fogadják be az ilyen állatokat? Mi kö-
vetkezhet ebből? 

6. Véleményal-
kotás 

 

Erkölcstan 5./20. lecke 4-5-6. feladat 

Párokban elemezzétek a 
fenti helyzeteket! 

 Mi okozta a konflik-
tust? 

 Milyen szabályok, 
szokások lehetnek 
ezekben a csopor-
tokban? Vajon mi-
lyen viselkedést fo-
gadnak el a legtöb-
ben? 

 Milyen egyéni érde-
kek sérültek a tör-
téntek során? 

 

 

5.d. Képek+szövegek 
értelmezése 
7. Esetek, helyzetek 
elemzése 

Játsszátok el a párbeszédeket!  8. Dramatizálás 

Hogyan folytatódhatnak? 10. Szöveges alkotás 

Hogyan lehetne ezeket a vitákat úgy rendezni, hogy mindenki jól 
érezze magát? 

13. Problémamegoldás 

Kerültél-e már valaha hasonló helyzetbe? Melyik oldalon voltál? 
Hogyan érezted magad? Milyen dilemmát okoztak az ilyen hely-
zetek? 

4. Tapasztalat felidé-
zése 

Oszd meg társaiddal a tapasztalatodat, vagy írj róla fogalmazást! 10. Szöveges alkotás 
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Erkölcstan 6./1. lecke 6-7. feladat 

 

Alkossatok csoportokat! Válasszatok 2-3 szót az alábbiakból, és pél-
dákkal magyarázzátok meg, mit jelentenek! A csoportok számoljanak 
be egymásnak, mire jutottak! 

 
 

3. Fogalmak értel-
mezése 

Találj ki rövid történetet – vagy idézz fel egy megtörtént esetet, eset-
leg irodalmi művet –, amikor valamelyik fenti fogalomnak fontos sze-
repe volt egy csoport működésében! Ábrázold befejezetlen képregé-
nyen az esetet!  

10. Vizuális/szöve-
ges alkotás 

Társaid befejezhetik különbözőképpen a történetet. 5. d. Képek/áb-
rák+szövegek ér-
telmezése  
10. Vizuális/szöve-
ges alkotás 

 

Erkölcstan 6./14. lecke 1. feladat 

 

Adunk-veszünk.  
Tárgyaink gyakran gazdát cserélnek, a figyelemfelhívó, reklámértékű szö-
vegek és képek magánéletünk részévé váltak. Zorkóczy-Kovács Katalin 
Apróhirdetés című verse ezt a jelenséget parodizálja. 

5.a. Informá-
cióközlő szöve-
gek értelme-
zése  

 

5.f. Versek ér-
telmezése 

 Írj hasonló, tréfás apróhirdetést!  10. Szöveges 
alkotás 

 Olvasd fel úgy, hogy ne mondd ki az adott dolog nevét! A csoport 
többi tagja találja ki, mit hirdettél meg! 

1. Játék 

Erkölcstan 6./11. lecke 2. feladat 

 

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.  

5.a. Információ-
közlő szövegek 
értelmezése  
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 Mit gondoltok, mi lehet ez a három étel? Miből jöttetek rá? 

 
Az azonos termék két változata közül te melyiket választanád? Miért? 6. Véleményal-

kotás 

Nézz utána, mit jelölnek az alábbi címkék! 
 

12. Kutatás, 
gyűjtőmunka 
 
 
 
 
 

 

Erkölcstan 6./9. lecke Kreatív feladat 

 

Közös projekt.  
Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Készítsetek tervet arra, 
milyen területen tudnátok önkéntes munkát végezni a kör-
nyezetetekben! 

13. Problémamegoldás, ötle-
tek 
14. Tervek készítése 

Mutassátok be egymásnak a terveket, majd válasszatok 
közülük megvalósíthatókat! (Több csoport is összefoghat 
egy tervhez, ha nagyobb létszámra van szükség.) 

6. Véleményalkotás, egyezte-
tés 

Ha tehetitek, valósítsátok meg a projektet! 15. Munkajellegű feladat 

Tartsatok róla értékelő élménybeszámolót! 14. Értékelés, reflexió 

A tervezésben segíthet a következő táblázat. 

 

5.a. Információközlő szöve-
gek értelmezése 
4. Tudás rendszerezése 

II.1.6. Grafikai eszközök 

A tankönyvek több helyen ajánlanak grafikai szervezőket a tudáselemek, gondolatok rendsze-

rezéséhez. Célunk az, hogy ezek használatával megismertessük a tanulókat, és ha szükséges, 

bármely feladatnál alkalmazzuk.  
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A grafikai szervezők egy részében már megjelenik a tartalom, de az erkölcstannál gya-

koribb, hogy a tanulók nem a közvetített új ismereteket, hanem a saját tudásukat, a csoport 

közös ötleteit, fogalomértelmezéseit, tervezési folyamatát jelenítik meg: egyrészt rendszerbe 

foglalják, másrészt összegyűjtik egy közös felületen. 

Ide sorolhatjuk a piktogramokat, valamint a – színes „kártyákra” helyezett – kulcsfo-

galmakat, mondatokat is.18 A történetek megalkotását segítik a képregények üres szövegbu-

borékokkal. 

 

Példák: 

 

Táblázatok 
Erkölcstan 5./2. lecke 5. feladat 
 

 
Fürtábra/gondolattérkép 
Erkölcstan 6./12. lecke 3. feladat 
 

 
Halmazok/összefüggések ábrái 
Erkölcstan 5./7. lecke 6. feladat 

 
Fogalomtérkép 
Erkölcstan 5./13. lecke 1. feladat 

 
Folyamatábra 
Erkölcstan 5./13. lecke 3. feladat 

 

                                                           
18 Rendkívül hasznos, ha a tanulók vagy a pedagógus elkészítik a kártyákat, és azokat válogatják, csoportosítják. 
Ez jobban segíti az áttekintést és a tanulást. 
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Grafikon 
Erkölcstan 5./18. lecke 4. feladat 
 

 
„Profil” 
Erkölcstan 6./5. lecke Dramati-
kus feladat 
 

 
Piktogramok 

 
Kiemelt szavak, mondatok 
Erkölcstan 6./21. lecke 2. feladat 
 

 
Képregény – szöveg nélkül 
Erkölcstan 5./11. lecke 4. feladat 

 

II.1.7. A munkafolyamat szervezése, javasolt munkaformák 

A 2016/17-es tanév volt az első, amelyben minden évfolyamon folyt erkölcstan-/etikaoktatás. 

Így a következő évtől kezdve az ötödik osztályba lépő tanulók számára már ismerős lehet a 

tantárgy jellege.19 Az alsó és felső tagozat sem tematikájában, sem módszertanában nem tér 

el. Ezért a felső tagozatot kezdő tanulók feltehetően megszokták a moderált vagy szabad be-

szélgetéseket, vitakultúrát építettek, sokféle munkaformában vettek részt, és talán már köny-

nyebben és őszintébben nyilvánulnak meg ezeken a tanórákon. Azoknak a csoportoknak, ta-

nulóknak, akik számára még újak bizonyos munkaformák vagy módszerek, hagyjunk időt arra, 

hogy megismerjék ezeket. A beszélgetések során a pedagógus mint moderátor támogatásával 

                                                           
19 Figyelembe véve természetesen azt, hogy a hit- és erkölcstan és az erkölcstan között folyamatos átjárhatóság 
van 8 éven át. 
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kialakul egymás meghallgatásának kulturált rendje, a tanár visszajelzési technikái erősítik az 

odafigyelést, megértést, a csoportos munkaforma önállóságra szoktat és együttműködésre 

nevel, az egyéni munkaforma elmélyülésre késztet. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 

a gyerekek könnyen ráállnak az új munkaformákra. 

A tankönyv a legtöbb feladatnál jelzi, milyen munkaformát, struktúrát ajánl egy-egy 

feladathoz, de ez nem előírás, hanem elsősorban minta a sokféle feldolgozásra. A pedagógus 

értelemszerűen átalakíthatja a körülményeknek és saját szakmai tudásának megfelelően. 

Mégis erősen javasolt a változatosság alkalmazása és a minél nagyobb önállóság biztosítása a 

tanulóknak a szerveződés terén. 

A javasolt munkaformák:  

 Frontális – lehetőleg a legritkábban használjuk, például tanári előadásra, ismeretköz-

lésre, de ide tartoznak a tanulói bemutatók, dramatikus előadások, ha az egész osztály 

nézi, filmvetítések, meghívott vendégek beszámolói. A frontális tanítás is legyen minél 

interaktívabb a nézők, hallgatók kérdéseinek, reflexióinak beépítésével.  

 Egész csoportos – ez alatt azt értjük, hogy nem egy személyen van a fókusz, hanem 

váltakozik a megszólalók, közlők személye. Ki lehet jelölni valakit, akinek szervező 

(moderátori) feladatai vannak, de mindenki részt vesz a feladatban.  

 Páros vagy kiscsoportos munkánál 2 vagy 3–5 fős egységekre osztjuk az osztályt20, és 

ezek párhuzamosan, önállóan dolgoznak – igény szerint a pedagógus segítségével.  

 Ritkább az egyéni munkaforma, mivel a heti egy órát intenzíven igyekszünk hasz-

nálni.21 Ugyanakkor éppen ezért időnként szükség lehet arra, hogy a tanulók csak 

saját gondolataikkal foglalkozhassanak.  

 Különleges esete az egyéni munkának az, amikor a feladatot a tanuló „magában” 

oldja meg, nem kell beszámolnia az eredményről.22 Ennek elsősorban az az oka, 

hogy bizonyos témákat, problémákat nem lehet nyilvánosság elé tárni, de ha a ma-

gunk számára megfogalmazzuk, az segíti a kibontást, feltárást. Több helyen jelzi ezt 

a tankönyv a feladatmegadásban (például 5. osztály 86. oldal). 

A tanév elején érdemes megtervezni, milyen, az egész tanéven át húzódó munkaszer-

vezési formákra van szükség. Milyen felületen dolgozzanak önállóan a tanulók? Legyen-e fü-

zetük, és mi kerüljön bele? Lesznek-e olyan munkák, amelyek például a terem falára kerülnek 

ki? Gyűjtsük-e (érdemes) a legjobb, legérdekesebb gondolatokat, és ha igen, hogyan jelenje-

nek ezek meg nyilvánosan? Miben kérjük a tanulók döntéseit, hogyan alkossunk közösen sza-

bályokat? (Ez egyben gyakorlatot és mintát is nyújt a szabályalkotásra.) Hogyan szervezzük 

általában a csoportmunkát, milyen felelősök legyenek? Mindezek meghatározása segítheti az 

értékelési rendszer kialakítását is.23 Az órák tervezésekor nézzük meg, mely feladatok folya-

matát vagy eredményét tudjuk értékelni, esetleg osztályozni! (Az értékelésről lásd III.3.) 

                                                           
20 Csoportalakításhoz ötletek: http://www.zalai-iskola.hu/files/csoportalkotas jatekosan.pdf 
21 Az otthoni munka lehet egyéni, de akár párban, kiscsoportokban megoldandó feladat. 
22 Felmerülhet, hogy ha nem ellenőrizzük ezeket a feladatokat, a tanulók nem is fogják elvégezni. Ez lehetséges, 
de bízzuk rájuk: a cél az, hogy megszokják a saját gondolataik, életeseményeik reflexióját.  
23 Az iskola pedagógiai programja határozza meg, hogy osztályzattal vagy szövegesen kell-e értékelni a tanulókat. 

http://www.zalai-iskola.hu/files/csoportalkotas%20jatekosan.pdf
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Néhány kiválasztott anyagot érdemes portfóliószerűen összeállítani. Olyan egyénileg 

elkészített produktumokról van szó, amelyekben a tanulók személyes véleményüket fogal-

mazzák meg egy-egy kiemelt témában, valamint kreatív alkotásaikat összefűzik. Ez is segítheti 

önismeretük fejlődését. 

Gondoljuk végig azt is, milyen módon rögzítsék a tanulók a kizárólag önmaguknak szóló 

írásaikat! Javaslat: az ötödikes tankönyv hamar bevezeti a naplót mint írásbeli műfajt (8. 

lecke), ennek mintájára a tanulók vezethetnek egy külön füzetet. Bátorítsuk őket arra, hogy 

ha megszokták a naplóírást, akkor bármilyen témában megfogalmazhatnak véleményt, leír-

hatnak eseteket, reflexiókat.24  

Külön figyelmet igényel az éves projekt. Ha úgy dönt a csoport, hogy belekezd, akkor 

ki kell alakítani, hogyan dolgozzanak együtt a csoportok, és milyen formában gyűjtsék a pro-

duktumokat (lásd II.2.1., II.2.2.). 

Az erkölcstan/etika tanításához jobban illeszkedik a megszokottól eltérő tanítási kör-

nyezet. A beszélgetéshez jobb, ha – például kis létszámú osztálynál, elég nagy teremben – a 

székekkel kört alakítunk. Ez azt sugallja, hogy most elsősorban nem a tanárra kell figyelni, ha-

nem a társakra, egymásra. Ha ez nem lehetséges, mindenképpen javasoljuk, hogy a székeket 

fordítsák egymás felé a tanulók, és a pedagógus is üljön valahová a csopotba, jelezve, hogy 

résztvevője a beszélgetésnek. Nagy létszámú osztálynál kisebb a lehetőség arra, hogy minden-

kit meghallgassunk. Ilyenkor megpróbálhatjuk a kiscsoportokban zajló beszélgetést. A cso-

porttagok különböző feladatokat kaphatnak: egyikük lehet a moderátor (valaki, aki arra figyel, 

hogy kulturáltan beszélgessenek, ne vágjanak egymás szavába), egy másik tanuló pedig a be-

szélgetés végén összefoglalja az elhangzott legérdekesebb gondolatokat a többi csoport szá-

mára. Csoportmunkánál figyelnünk kell a csoport összetételére. Ez lehet véletlenszerű, ami 

egy jól alakuló közösségben valószínűleg nem okoz problémát. Máshol érdemes először a ba-

rátokat egy csoportba osztani, de később fokozatosan változtassunk ezen, ne erősítsük azt, 

hogy egy adott csoportnak mindig ugyanazok a tagjai!25  

  

                                                           
24 Magyarázzuk el, hogy ezt nem az iskolának készítik, hanem önmaguknak. 
25 Benda József, az Erkölcstan 5. kísérleti tankönyv és a tanári útmutató szerzője viszont azon a véleményen 
van: „A bevezető foglalkozáson/foglalkozásokon létrejött kiscsoportokat lehetőség szerint a további órákon is 
változatlanul őrizzük meg. Ne cserélgessük a személyeket, mert az rombolja a kialakulóban lévő kapcsolatokat, 
és lefékezi a csoportok fejlődését. Ha a diákok szeretnének változtatni az eredeti csoportokon, azzal a feltétellel 
kell megengedni, ha megindokolják, miért, és ha át tudják úgy alakítani a csoportokat, hogy a létszám továbbra 
is 3-4-5 fő legyen, és azzal minden érintett egyetértsen.” Részletesen az Örömmel tanulni c. könyv 26–37. olda-
lán. http://www.hktprogram.hu/  

http://www.hktprogram.hu/
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II.2. A tankönyvek nagy témaköreinek és leckéinek bemutatása 

Ebben a fejezetben részletesen áttekintjük az ötödikes, majd a hatodikos tankönyv fejezeteit 

és leckéit. A tartalmakat már összefoglaltuk a II.1.1. pontban, ahol a tankönyvi leckéket hoz-

zárendeltük a kerettanterv egységeihez.  

A tankönyvek minden nagy fejezetéről (3-3) először összefoglaló leírást adunk, ezek-

ben szerepelnek az ide tartozó fő kerettantervi kérdések, a fejezet átfogó tartalmi elemei és 

ezek összefüggései (ábrákon), fejlesztési céljai, a fogalmak és a tanári ráhangolódás26 kérdé-

sei. A fejezet leckéit is „témablokkokba” fűzzük, így látható, mely anyagok vonhatók össze vagy 

rendezhetők át szükség esetén. 

Ezután a leckék és egyéb tankönyvi elemek részletes leírása következik. Egy lecke tar-

talmi ívének és elágazásainak bemutatása segítséget adhat a rugalmas óratervezéshez: az egy-

ségekből választani lehet a saját logikai ív felépítéséhez. A lecke egymáshoz szorosabban kap-

csolódó feladatait is blokkokba vonjuk össze, ezekhez csatolva a kiegészítő (gyűjteményes) 

anyagokat és az olvasmányokat. Egy-egy helyen azt is jelezzük, hogyan kapcsolódnak a tan-

könyv vagy más évfolyamok anyagaihoz: ez is a többféle összerendezést segíti.27 (Erre is nyújt 

példát a III.4.3. pontban található tervezetminta.) 

A tankönyv egyes leckéihez nem adunk meg óraszámokat. Alapvetően a kerettanterv-

ben megadott irányadó óraszámokat tartjuk követendőnek: a két tanévre szóló óraszám – 64 

– egyenletesen oszlik el a nagy fejezetek között, de azokon belül, valamint a fennmaradó óra-

számokkal a pedagógus szabadon rendelkezik a rugalmasság elve alapján (lásd I.1. pont). Ez 

utóbbiakra javasoljuk például: az eddigi anyagrészek alkotó jellegű feladatainak feldolgozását, 

a kimaradt, szintetizáló jellegű feladatok elvégzését, vagy az otthoni feladatok, gyűjtőmunka 

eredményeinek bemutatását, értékelését, az éves projekt elemeinek kidolgozását vagy egy-

egy alkalommal „A termen túl” programot (meghívott vendég előadása, beszélgetés, látogatás 

témához kapcsolódó helyszíneken). 

A tankönyv tartalma és fejlesztési céljai áttekinthetők a „normál” tanmenetekben.28 

 

 

 

                                                           
26 A tanári ráhangolódás itt a pedagógus lelki felkészülését jelenti. A tanításra való készüléskor neki is érdemes 
végiggondolnia, mi az ő állásfoglalása azokban a kérdésekben, amelyek felmerülhetnek. Az előzetes önreflexió 
segíti abban, hogy hitelesen nyilvánuljon meg (akár nemverbális módon), előre végiggondolhatja, mi az, amit 
szívesen megoszt a gyerekekkel, és talán könnyebb elképzelnie, milyen nehéz pillanatok születhetnek. A kérdé-
sek forrása: http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2015/08/19/modszertani-segedkonyv-az-erkolcstan-
oktatasahoz/ Az erkölcstan kerettanterv 5-6 évfolyamának tematikai bontása  
27 Azokat a feladatokat, amelyeket egy tanévben nem dolgoztunk fel, eltehetjük a későbbiekre, illetve a felsőbb 
évfolyamos könyvekből is választhatunk a témákhoz illő feladatokat. Legjobb, ha úgy kezeljük a négy tanköny-
vet, mint egy összesített feladatbázist. Sok feladat, játék bármilyen életkorban alkalmazható (kisebb adaptálás-
sal), egy-egy szövegről pedig különböző életkorban más-más juthat a tanulók eszébe. 
28 Megtalálhatók az online tankönyvkatalógusban – http://tankonyvkatalogus.hu/ – a tankönyveknél. 

http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2015/08/19/modszertani-segedkonyv-az-erkolcstan-oktatasahoz/
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2015/08/19/modszertani-segedkonyv-az-erkolcstan-oktatasahoz/
http://tankonyvkatalogus.hu/


FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

40 

Például: 

 

Lecke címe Célok, feladatok (elágazások) Fejlesztési terület Ismeret 

Tk. 7.  
Értékeink és 
szükséglete-
ink 

Anyagi és szellemi értékek kü-
lönbsége, kapcsolata (1., 2. fel-
adat) 
Anyagi jólét, gazdagság (3. fel-
adat) 
Szükségleteink (4. feladat) 
 

Pozitív, nyitott szemlélet: 
a nem anyagi értékek szere-
pének tudatosítása 
Önreflexió, önismeret: 
saját értékrend feltárása, 
szükségletek, szándékok 
megismerése 
Fogalomépítés: 
az érték/értékes fogalom 
gazdagítása 
Gazdasági és pénzügyi ne-
velés: 
gazdálkodás adott összeggel 
 

érték, szük-
séglet, igény, 
beosztás, cél, 
terv 

II.2.1. Az ötödik évfolyamos tankönyv 

A Bevezető három részből áll. Az első oldalon rövid ismertetést adunk az erkölcstan/etika tan-

tárgyról és a tankönyv tartalmáról. Mivel a legtöbb tanuló már korábban is tanulta a tantárgyat, 

itt inkább hozzá való viszonyuk, a megszerzett tapasztalatok felidézése a cél. Mindegyik bekez-

déshez kiegészítő feladatokat adhat a pedagógus: az elsőhöz például az alsó tagozatból felele-

venített emlékeket (témák, tevékenységek, esetek) gyűjthetnek a tanulók, a második révén át-

tekinthetik az ötödikes tankönyv leckecímeit, és találgathatnak, miről lehet szó. A harmadik rész 

a közös munkát alapozza meg. Három fontos elemet érdemes kiemelni: egymás jobb megisme-

rését, a közös munkára vonatkozó „szabályokat” és az egymás iránti bizalom szerepét. Külön 

javasoljuk, hogy a csoport fogalmazza meg, mikor és milyen módon lehet „passzolni” a választ 

vagy a részvételt (lásd III.1. a beszélgetés módszere).29 A bevezetőhöz tartozik még két ismer-

kedő játék, valamint a „graffiti” jellegű rövid mondások. Ez utóbbiakra szabad asszociációkat 

kérhetünk a tanulóktól, mintegy ráhangolásként.30 A második oldalon lévő szöveg segítségével 

a tanulók megismerkedhetnek a tankönyv szerkezetével. 

A mi mesénk – Projektfeladat 

A bevezető harmadik oldalán kezdődik az éves projektfeladat. Azért itt, mert így mint feladat-

típussal – közös alkotás létrehozása – rögtön a tanév elején megismerkedhet a csoport, és 

eldöntheti, belekezd-e. Ha igen, akkor a tanulóknak végig kell gondolniuk az éves menetet – 

                                                           
29 Ahogy később is lesz erről szó, bármelyik téma válhat kellemetlenné egy tanulónak, ha például rossz élmé-
nyek kapcsolódnak hozzá. Nem kötelezhető megnyilvánulásra. 
30 A graffiti mint sokszor humoros bölcsesség, újra és újra megjelenik a tankönyvcsaládban. Ennek célja, hogy 
egyedi értelmezéseket és tapasztalatokat hívjanak elő. Szerepük hasonló a mottóként használt irodalmi szöve-
gekhez, de ezek hétköznapibb nyelvezetűek, ugyanakkor többértelműek. (Ha szükséges, tisztázzuk, hogy a graf-
fiti mint rongálás nem elfogadható.) 
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amelyet természetesen később módosíthatnak, finomíthatnak –, illetve a csoportok kialakítá-

sát. Mindenképpen kell egy olyan eseményt, tevékenységet tervezni, amelyben a diákok a tel-

jes produktumot bemutatják egymásnak. Ekkor a hosszú együttműködés és a munkamegosz-

tás minőségére is reflektálhatnak.  

A meseprojekt 9 részből áll. Célja, hogy a tankönyvi témák – személyiség, család, fejlő-

dés, értékválasztás, együttműködés, összetartás – egy történetbe épüljenek be úgy, hogy a 

tanulók alakítják ki a szereplők fő vonásait és az eseményeket. Egy-egy részlethez kapcsoló-

dóan folytatják a történetet, emellett képes alkotásban is rögzítenek néhány motívumot. A 

tankönyv mindig ad kérdéseket és feladatokat, de ezek csak javaslatok, az időkeretekhez mér-

ten csökkenthetők, illetve lehetséges, hogy a tanulók más, érdekesebb szempontokat találnak 

ki. Az első alkalmakkor szükséges lehet a munka strukturálása: hogyan tervezi meg a csoport 

a munkát, milyen feladatokat végeznek el, ki melyik részt rögzíti. Az időszervezés is lehet ru-

galmas: összevonható több részlet is egy-egy projektórára. A csoportok bizonyos szakaszok-

ban dolgozhatnak órán kívül is, otthon, esetleg már a tantárgy keretében, ha megszervezhető. 

Arra azonban figyeljünk, hogy mindenképpen jusson idő a mese lezárására. 

Tanítási javaslat: A pedagógus a tankönyv szövegeit másolja le, és ez lehet minden al-

kalommal a produktum központi eleme. Például egy-egy nagy alakú papírra felragasztják, majd 

erre kerül a kitalált történet folytatása is – narratív szövegben, képregényben, dramatikus pár-

beszédben –, illetve az egyéb rajzos ábrák. A záró eseményen a csoport képviselői felolvas-

sák/elmesélik a történetet, képekkel illusztrálva. 

Megjegyzés: A 7. és 8. rész szövegei ötleteket adnak a szereplők kalandjaira, de ezt 

szabadon alakíthatják a gyerekek.31  

 

1. fejezet – Egészséges élet 

 

A fejezet a kerettanterv első, Én magam –Test és lélek című tematikai egységét dolgozza fel. 

Ennek résztémái: Fejlődés és szükségletek, Egészség és betegség, Fogyatékosság, Ép testben 

ép lélek, Egy belső hang: a lelkiismeret. 

Kerettantervi kulcskérdések: Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az 

évek során? Mi kell a testem, a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Hogyan kerülhet ve-

szélybe, és hogyan védhető meg az egészség? Miért tartozom felelősséggel saját testi épsége-

mért? Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? Miben és hogyan 

akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköznapi tevékenységekben? Hogyan 

lehet őket támogatni? Mit tanulhatnak az ép gyerekek fogyatékkal élő társaiktól? Milyen a jó 

és milyen a rossz lelkiállapot? Hogyan őrizhetjük meg a lelki egészségünket? Mi minden hat a 

döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és hogyan hat a tetteinkre? 

                                                           
31 Ennél a résznél a gyerekek akár választhatnak is egy-egy szereplőt, és az ő útját követhetik. Ekkor viszont az 
első szakaszban egyeztetés szükséges a csoportok között. A közös elemeket létrehozhatják együtt – helyszín, 
család –, de például a négy (vagy ahány csoport alakul) főhős jellemzőit már külön-külön is kialakíthatják.  
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Az 1. fejezet tartalma: A témakör bemutatja az embert mint biológiai, tudatos és ér-

zelmi, erkölcsi lényt, ugyanakkor érinti az egyéniséget, egyedi tulajdonságokat, különbözősé-

get. Eközben a tanulók folyamatosan reflektálhatnak saját állapotukra, életükre, de a témák 

egy része a társak felé is kitekint. 

Célok: A tanulók önismeretének fejlesztése a testi és lelkiállapotuk, viszonyaik, emberi 

kapcsolataik, igényeik és céljaik, értékrendjük tudatosítása tekintetében. Önazonosság, önel-

fogadás fejlesztése. Önmaguk és környezetük iránti felelősségérzet növelése. Elfogadásra, se-

gítőkészségre nevelés. A cselekvések és ezek következményeinek számbavétele, a tervezés, 

célkitűzés tudatosabbá tétele. 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: fejlődés, változás, növe-

kedés, életkorok, gyermek-felnőtt, serdülőkor, önállóság, felelősség, testi és lelki (mentális) 

egészség, betegség, baleset, gyógyulás, megelőzés, szokások, életmód, étkezés, testi és szel-

lemi képességek, fogyatékkal élők, érzelmek, lelkiállapot, harmónia, célok, tervezés, döntés, 

lelkiismeret, dilemma, jó/rossz, helyes/helytelen. 

Összefüggések: A tartalom négy kulcsterületre bontható, amelyek között összefüggé-

seket találunk. Például a testi állapot és a változás a növekedés révén kapcsolódik, a változás 

és a lelkiállapot metszetébe kerülhet az érzelmek keletkezése vagy a konfliktusok, a testi álla-

potot és a tervezést összekötheti az egészséges szokások kialakítása, a lelkiállapot és a döntés 

a lelkiismeret révén kapcsolódhat. 
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A fejezet 6 leckét tartalmaz: 

1. A serdülőkor küszöbén 

2. Érezd magad jól! 

3. Nehezített pályán 

4. A lélek egészsége 

5. Vannak-e céljaid? 

6. Hol lakik a lelkiismeret? 

+ Fejezetzáró oldal: Alkotás, önkifejezés 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

Fejlődés, változás, életkorok, serdülőkorba lépés, önállóság – 1. lecke 

Egészséges életmód, testi egészség, balesetmegelőzés, higiénia – 2. lecke 

Fogyatékkal élők, segítségnyújtás – 3. lecke 

Mentális egészség, önazonosság, önelfogadás, céltudatosság – 4-5. lecke 

Erkölcsi érzék, lelkiismeret, erkölcsi döntés, dilemma – 6. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Milyen igényeim, vágyaim voltak gyermekkoromban? Milyennek láttam 

akkor a felnőtteket? Miben változtam legtöbbet? Milyennek látom én most a gyerekeket/ka-

maszokat/időseket? Mennyire ítélem egészségesnek az életmódomat? Van-e olyan szokásom, 

amelyen nehéz lenne változtatnom, holott tudom, hogy kellene? Mi miatt félek/izgulok/aggó-

dom a legjobban? Milyen érzéseim, gondolataim vannak a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban? 

Mi a véleményem a fogyatékkal élők társadalmi helyzetéről? Általában bizakodó vagy inkább 

pesszimista a gondolkodásom? Milyen technikákat ismerek a pozitív gondolkodás vagy kom-

munikáció fejlesztésére? Milyen esetekben kerülök általában erkölcsi dilemmába? Milyen „el-

veimet”/érdekeimet kell ilyenkor mérlegelnem?  

 

1. lecke – A serdülőkor küszöbén 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik:  

 Visszatekintés az eddigi fejlődésre, testi változásra – 1. feladat + Kreatív feladat 

(128. old.) 

 Az életkori sajátosságok áttekintése – 1., 2., 3., 7. feladat + Kreatív feladat (128. 

old.) 

 Előretekintés, tervek a felső tagozatra – 4., 5. feladat 

 Előretekintés a serdülőkorra – 5., 6. feladat + Olvasmány (22. old.) + Dramatikus 

feladat (136. old.) 

 

Ez az első lecke a Bevezető után – amely inkább a tantárgyra és a csoportépítésre fó-

kuszál –, ezért egyben ismétlő-visszatekintő-ráhangoló lecke is. A felső tagozat első heteiben 

– amelyek bizonyára aggodalmakkal is telítettek – az erkölcstan-/etikaóra alkalmat nyújthat 

arra, hogy a tanulók foglalkozzanak az őket ért változásokkal. Ezek tematikailag pedig jól il-
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leszthetők az emberi tulajdonságok, szükségletek, fejlődés fogalmakhoz. Önmagukról beszél-

getve, illetve az életkorok kapcsán másokra gondolva a tanulók a Milyen az ember? kérdésről 

is sokat megtudnak. A leckében sok más, az alaptémán túlmutató fogalom is felmerül: viszo-

nyok, társas és társadalmi környezet, érdekek, igények, szükségletek, konfliktusok, igazság, 

nézőpontok, kommunikáció stb., ugyanakkor az egész fejezetet is előkészíti: szóba kerülhet az 

önismeret, a testi egészség, a lelki harmónia, a felelősség és a céltudatosság is. 

 

1. feladat. Általános ráhangoló kérdések, amelyek révén a tanulók visszagondolhatnak 

kisebb korukra, fejlődésükre. A táblázat segít az áttekintésben, és a következő feladatokhoz is 

használható.  

Megjegyzés: Többféle életkori szakaszolás létezik. A gyerekek elképzelései az életko-

rokról még valószínűleg nem reálisak. 

Tanítási javaslat: A kérdések indíthatnak általános beszélgetést, de előfordulhat, hogy 

túl személyesnek érzik a tanulók a kérdéseket. Ekkor jobb, ha összegyűjtik a válaszokat írásban 

a füzetükben, és csak egy-egy, tetszés szerinti kérdésre válaszolnak a csoportban. Átalakíthat-

juk például memóriajátékká32, kitalálós-mutogatós játékká33 is a feladatot.  

Kapcsolat: Az itt megbeszélteket a gyerekek megjeleníthetik az alkotó jellegű 7. fel-

adatban. Kreatív feladat – visszatekintés a gyermekkorra rokonok segítségével (Milyen vol-

tam?). 

 

2–3. feladat. Beszélgetés az életkorokról ábra segítségével. A csoportos feladat az ál-

talános jellemzőket öleli át. A tanulók feltehetően valós személyekre gondolva gyűjtik össze 

az ötleteket, saját tapasztalatok alapján, ezért nincsen „jó válasz”. A lányra vonatkozó jellem-

zők gyűjtése előhozhat sztereotípiákat. Érdemes felhívni a figyelmet olyan példákra, amelyek-

ből például a kisgyerekek tudása, gyors fejlődése, a felnőttek felelőssége vagy az időskor lehe-

tőségei mutatkoznak meg. 

Tanítási javaslat: A rajzok helyett különböző életkorú emberekről készült fényképekkel 

is dolgozhatunk. A csoportok által gyűjtött szavakat összesíthetjük a táblán, majd közösen 

megvitathatjuk ezeket. Vitát generálhat az is, ha ugyanazt az életkort többen dolgozzák fel, és 

ellentétes tulajdonságok kerülnek elő. A szavak gyűjtését grafikai rendezővel – táblázattal, 

fürtábrával – segíthetjük. 

Kapcsolat: Kreatív feladat – a gyermekkor és felnőttkor összevetése adatgyűjtéssel 

(Gyermekkor, felnőttkor), életkorok jellemzőinek mondatokba foglalása (A legjobb életkor). 

Olvasmány – milyennek látnak családtagjaim különböző életkorokban (Janikovszky Éva: Kire 

ütött ez a gyerek?). 

 

                                                           
32 Hasonlóan a 125. old. Iskolai emlékeink c. játékhoz: sorban mindenki mond egy emléket, a következő játékos 
megismétli és hozzáteszi a magáét. 
33 A 2–4. kérdésben említendő tulajdonságok, képességek elmutogatása – lehet szöveggel is kísérni, de ne le-
gyen könnyen kitalálható. 
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4–6. feladat. Két „határvonalat” érintünk, az iskolai tagozatváltást és a közelgő serdü-

lőkort. A saját elképzelések, célok megfogalmazása mellett az önállósodás, a növekvő felelős-

ség (terhek) és a lehetséges – generációs – konfliktusok, valamint az énkép alakulása kerülhet 

elő. Az önismeret és önkifejezés fejlesztése, a saját igények megfogalmazása mellett a drama-

tizálások a nézőpontváltást is segíthetik, és kommunikációs gyakorlatot biztosítanak. Ezekben 

a feladatokban visszanyúlhatunk ahhoz, amit a különböző életkori helyzetekről megállapítot-

tunk. 

Tanítási javaslat: Az 5. feladat hasonló az ide kapcsolódó drámajátékhoz, de strukturál-

tabb. A helyzetek párbeszéddé, szituációvá vagy akár képregénnyé34 alakíthatók. A 6. feladat 

továbbfejleszthető kis jelenetek kitalálására és előadására, itt az előrevivő kommunikációt is 

gyakorolhatjuk. 

Kapcsolat: Képmelléklet és aláírás. Dramatikus feladat – improvizatív szituációs játék 

családi konfliktushelyzetekkel, nézőpontváltás gyakorlása (Családi kerekasztal). Olvasmány – 

mit várnak tőlem családtagjaim serdülőként (Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?). A 14. 

leckében visszatérünk a generációk közötti különbségekre, de ott egymás támogatása kerül 

fókuszba. A családi szokások, kommunikáció a 8-9. lecke témája is. 

 

7. feladat. Szintetizáló, alkotó feladat. A rajz helyett lehet képmontázst is készíteni. 

Bővíthető szöveggel, feliratokkal, háttérelemekkel.  

Megjegyzés: Érdemes megkérni a gyerekeket, hogy őrizzék meg az alkotást, és később 

újra nézzék meg, mi változott az elképzelésükben. Az év folyamán ismételten előkerülnek eh-

hez hasonló egyéni alkotásokra javaslatok, ezekből a tanév(ek) során egy személyes mappa 

gyűjthető össze. Ezt nem kell bemutatni másoknak, legfeljebb a tanárnak – ha ő szeretné 

tudni, készült-e ilyen –, de ez elsősorban magának a gyermeknek szól. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Olvasmány – Janikovszky Éva könyvei. 

 

2. lecke – Érezd magad jól! 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A testi és lelki egészség tényezőinek meghatározása – 1., 2., 5., 6., 7. feladat  

 A betegségek és balesetek megelőzésének lehetőségei – 3., 4. feladat + Olvasmány 

(25. old.) 

 Az életmódbeli változtatás tervezése – 5., 6., 8. feladat + Kreatív feladat (129. old.) 

 

Az egészséges életmód az a téma, amely már több tantárgy kereteiben felmerült alsó 

tagozaton is. Az ismeretközlés bizonyára megtörtént, ahogy a szemléletformálás is folyamat-

ban van. Az erkölcstan egyrészt erősíti azt a gondolatot, hogy a mentális és a fizikai egészség 

összefügg, másrészt a személyes döntések, célkitűzések szerepét hangsúlyozza. Ez kapcsolódik 

az előző leckében felvetett gondolathoz: az életkorral együtt a tanuló önmagára vonatkozó 

                                                           
34 Például páros munkában a tanulók kitalálnak az egyik mondathoz egy hozzáillő helyzetet, majd ábrázolják egy 
lapon a szereplőket mondat- vagy gondolatbuborékokkal. 
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felelőssége növekszik. Ezért itt különösen fontos az egyes szám második, ill. az első személyű 

megfogalmazás. Ugyanakkor ez is olyan témakör, amelyben sok személyes vagy a családra vo-

natkozó információ kerülhet elő, ezért fokozottan érzékenyen kell kezelni. Ahogyan azt is, ha 

egy gyermek családi háttere – anyagi, szemléleti okok – miatt nem tud egészségesen élni. 

Azonban ilyen környezetben is fontos a szemléletformálás. 

1–2. feladat. Az egészség fogalmának előhívása – minél szélesebb értelemben. A 2. 

feladat első kérdése arra utal, hogy felmerülhetnek olyan fogalmak – kapcsolatok, stressz, 

nyugalom, lelkiállapot stb. –, amelyek a mentális egészséghez tartoznak.  

Megjegyzés: A lecke több grafikai szervezőt tartalmaz, amelyek az információk rende-

zésében segíthetik a tanulókat. Ezeket a későbbiekben is alkalmazhatjuk, ha nem is jelzi külön 

a feladat. 

Tanítási javaslat: Az 1. feladatban felmerülő ötletek és a 2. feladat szempontsorának35 

elkészítése tanári segítséget igényel. Érdemes írásban rögzíteni. 

Kapcsolat: Olvasmány – tisztaság, higiénia, egészséges környezet, pihenés (Csukás Ist-

ván: Nyár a szigeten). Itt visszautalhatunk az előző lecke témájára: Hogyan jelenik meg az ön-

állóság, a felelősség, a kapcsolat a szülőkkel? 

 

3–4. feladat. Viszonylag röviden érintjük a betegség- és balesetmegelőzés témáját. Mi-

vel a tanulóknak ezekről valószínűleg elegendő ismeretük van, a feldolgozási mód eltér a szo-

kásostól (élőkép, rajz). Az önállóságról beszélgetve azonban előkerülhetett az a kérdés is, hogy 

az önállósodás vajon megnöveli-e a betegségek, balesetek lehetőségét (például „ciki” a sapka 

vagy a kerékpáros sisak viselése). Ha igen, visszacsatolhatunk oda is.  

Tanítási javaslat: Az előbbi szempontot szándékosan is beépíthetjük a feladatba olyan 

szituációkkal, amelyben szülő és gyerek között vagy barátok között zajlik erről vita. Itt megje-

lenhet az a kérdés is, miben és milyen mértékben kell alkalmazkodni egy kortárscsoporthoz. 

Az eredeti feladatot bővíthetjük önálló kutatómunkává is, például a diákok kutassanak egy-

egy betegség után: Mi okozza, hogyan gyógyítható, milyen természetes eredetű gyógyszerek 

hatásosak? A tanulók olvashatnak róla interneten, vagy készíthetnek interjút védőnővel vagy 

szülővel. 

Kapcsolat: Az olvasmányban balesetmegelőzésről is szó van, amelyhez feladat is kap-

csolódik.  

 

5–7. feladat. Az egészséges életmód feltételei közül hármat vizsgálunk: a táplálkozást, a 

mozgást és a pihenést. Mivel serdülőkorba lépve különösen fontos lesz a megfelelő idő- és 

energiabeosztás, kibővíthetjük a megadott témákat azzal, hogy beszélgetünk a szabadidős tevé-

kenységekről és a pihenésről, ezek megfelelő arányáról, illetve arról, mi bonthatja ezt meg. A 7. 

                                                           
35 Például: (1. feladat ötlet) „Ritkán fürdünk” – tisztaság, tisztálkodás (2. feladat szempont), (1. feladat ötlet) 
„Sokat vagyunk levegőn” – mozgás, egészséges környezet (2. feladat szempont). 
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feladat kérdésére előkerülhetnek a számítógép-használat vagy tévézés problémái is. A 6. feladat 

második kérdése segíti feltárni a különböző tevékenységek hasznos, fejlesztő hatását.36 

Tanítási javaslat: Az 5. feladat szempontjait külön is feldolgozhatjuk úgy, hogy a tanulók 

először tetszés szerinti étrendet állítanak össze, majd utána vizsgálják meg, mennyire egész-

séges37. Kutatási feladat lehet a kedvenc vagy jól ismert termékek összetevőinek vizsgálata, 

minősítése (egészséges/egészségtelen, tápláló/felesleges). 

Kapcsolat: A hatodikos tankönyv 11. leckéje is foglalkozik az élelmiszerek minőségével. 

 

8. feladat + Kreatív feladat. Szintetizálják a lecke anyagát alkotó és kutatómunkával, 

illetve személyes reflexióval. A reflexió megvalósulhat rövid fogalmazásban vagy rajzos ábrá-

ban38. Beszélhetünk arról is, mi szükséges ahhoz, hogy egy változás elinduljon és megvalósul-

jon39. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Kreatív feladat – weboldal tanulmányozása 

(gondolkodjegeszsegesen.hu). Olvasmány – filmajánló (Le a cipővel, r.: Szabó Attila, 1975). A 

weboldalhoz készítsünk a tanulókhoz, illetve a feldolgozáshoz illő konkrét feladatot! 

 

3. lecke – Nehezített pályán 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A fogyatékosság mint élethelyzet – 1., 2., 3. feladat + Játék (123. old.) 

 Kapcsolatba lépés a fogyatékkal élőkkel, segítésük – 3. feladat + Olvasmány (28. 

old.) 

 Testi és szellemi korlátozottság – 5., 6. feladat + Dramatikus feladat (136. old.) 

 A korlátozott képességű emberek önmegvalósítása – 2., 6. feladat 

 

A lecke a fogyatékkal élő emberek helyzetét mutatja be, és megpróbáljuk feltárni azt 

is, hogyan viszonyulnak a gyerekek hozzájuk. Különböző erősségű tapasztalatok kerülhetnek 

elő, hiszen a gyerekeknek akár ilyen helyzetű családtagjuk is lehet – ilyenkor kellő tapintattal 

kezeljük a témát! Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a saját élményről való beszámolás a gye-

rekekre erős hatással van, és nagyfokú empátiát válthat ki belőlük. A lecke több feladata segíti 

a fogyatékkal élők állapotának átélését, és bátorítja a tanulókat kérdéseik megfogalmazására. 

Választott olvasmányunk ugyan csak egyféle fogyatékosságra, a vakságra koncentrál, az a kü-

lönlegessége, hogy vakok szólalnak meg a segítségnyújtással kapcsolatban. A szöveg egyszerre 

mutatja be a sajátos helyzetüket, és mintát ad a kommunikációra. A témához a pedagógus 

                                                           
36 Jó eszköz a gondolattérkép, vagy például egy figura rajza, amihez köthetünk különböző tulajdonságokat: bá-
torítsuk a tanulókat, hogy a „fejhez” is kössenek, például figyelem, koncentrálás, együttműködés, tájékozódás. 
Ha strukturáltabb feladatot igényel a csoport, készíthetünk szócsoportokat, amelyekből ők kötnek össze szava-
kat, indoklással kísérve. 
37 Értékelhetik – név nélkül – egymás étrendjét, adhatnak tanácsot az étrend módosítására, majd a sajátjukra 
kapott javaslatokat véleményezhetik. 
38 Például: „Ilyen volt – ilyen lett” karikatúraszerű rajzok, rövid interjúval kísérve.  
39 Csoporttól függően felolvashatjuk Karinthy Frigyes Új élet c. novelláját. 

http://gondolkodjegeszsegesen.hu/archive/
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nyújthat ismeretanyagot is – a fogyatékosság fajtáiról –, illetve beszélhet a kialakulás lehetsé-

ges okairól, amely téma visszacsatolható az egészség-betegség-baleset témához. Legjobb az, 

ha ezt a témát meghívott vendéggel40 vagy külső helyszín látogatásával tudjuk feldolgozni.41 A 

lecke foglalkozik a szellemi fogyatékkal élőkkel is – ezt talán még nehezebb empatikusabban 

megközelíteni, egyrészt az előítéletek, másrészt az ismerethiány42 miatt. 

 

1. feladat + Játék. Saját tapasztalatok felidézése, reflexió a korlátozott állapot megélé-

séről. Ennél a feladatnál, valamint az olvasmánynál is kitérhetünk arra, hogy nemcsak fogya-

tékkal élők kerülhetnek hasonló helyzetbe: idős emberek, kismamák, betegek, sérültek ugyan-

úgy szorulhatnak segítségre. 

 

2–4. feladat. A fogyatékosság néhány típusát mutatjuk be képek és kérdések segítsé-

gével. A képeken már több téma is megjelenik: segítség, önmegvalósítás, tanulás, kommuni-

kációs lehetőségek, parasport. A 2. feladat 3. kérdése kibontható az akadályok felé: a tanulók 

képzeljék el például, hogyan jutna el egy fogyatékkal élő osztálytárs az iskolába, az osztályba, 

hogyan tudna tanulni, mi hátráltatná, miben és hogyan lehetne segíteni neki! A 4. feladat ve-

zeti be a kulcsfogalmakat, cél az, hogy ezeket a tanulók semlegesen, szakszóként használják. 

Itt szóba kerülhet a gúnyos szóhasználat, az előítélet, a lenézés is. 

Kapcsolat: A 3. feladat után jól illeszkedik az olvasmány (Hogyan segíthetek?), amely-

ben az összegyűjtött kérdések némelyikére választ is kaphatnak a tanulók. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó feladatok között van szerepjáték is.  

 

5. feladat. Szöveg segítségével egy autista fiú gondolkodásába pillanthatnak be a tanu-

lók. Elegendő az is, ha tudják, hogy vannak olyan emberek, akiknek a szellemi képességei sé-

rülhetnek, és akik emiatt másképpen látják, tanulják a világot. Itt is lehetnek saját tapasztala-

taik például a Down-szindrómás gyerekekről. A másság elfogadását fejlesztjük ezzel. A peda-

gógus beszélhet arról is, hogy vannak olyan részképesség-, tanulásiképesség-zavarok is, ame-

lyek miatt sajátos bánásmódot igényelnek egyes tanulók. 

Kapcsolat: Dramatikus feladat – a játékból az érzelmek kifejezésének és kódolásának 

fontosságát tapasztalhatják meg a tanulók (Érzelmek kifejezése, Érzelmek nélkül?). 

 

6. feladat. Kutatási feladatok a fogyatékkal élők önmegvalósításáról.  

Megjegyzés: Az internetes kutatáshoz a tankönyv csak néhol ad meg pontos linket, mi-

vel a címek és a tartalmak folyamatosan változnak. A pedagógus segítheti a kutatást, ha keres 

                                                           
40 Vakvezetőkutya-iskolák szerveznek például érzékenyítő előadásokat általános iskoláknak, ahová kutyával ér-
keznek a fogyatékkal élők, és bemutatóra, valamint beszélgetésre van lehetőség. „A gyerekek érzékenyek és 
nyitottak a világra. Ők még mernek kérdezni” – mondta egyikük (Nóri).  
41 Az iskola szervezhet ilyen témanapot is, ebben az esetben a lecke kihagyható. 
42 A pedagógusnak ajánljuk, hogy keressen az interneten a különböző fogyatékosságokkal foglalkozó honlapo-
kat, például civil szervezetek, önsegítő szülőcsoportok vagy blogíró szülők honlapját (például 
http://downbaba.hu, http://autizmusmesek.blog.hu), ezek személyes tapasztalatokat is közölnek. 

http://downbaba.hu/
http://autizmusmesek.blog.hu/
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és kiválaszt néhány oldalt, és azok alapján pontosabb kérdéseket csatol a feladathoz. Ezzel 

differenciálhat is, és a munkaszervezést is a tanulócsoporthoz igazíthatja. 

Tanítási javaslat: A két javaslaton túl több téma is bevonható, amelyekből beszámolnak 

a tanulók. (Ezzel előkészítjük azt, hogy később önálló előadásokat tudjanak tartani.) Ilyenek 

például a paralimpia, a szájjal festők alkotásai, néhány jelnyelv vagy a Braille-írás történetének 

megismerése43.  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. 6. feladat – fogyatékkal élők élete, Olvasmány – Láthatatlan 

Kiállítás.44 

 

4. lecke – A lélek egészsége 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Jó és rossz lelkiállapotok – 1., 2. feladat 

 Pozitív életszemlélet, harmónia – 1., 3. feladat + Játék (123. old.) 

 Életmód, kommunikáció – 3. feladat 

 A testi és lelki egészség kontrasztja – Olvasmány (32. old.) 

 

A lecke a mentális egészség néhány feltételével foglalkozik, és azzal, hogyan töreked-

hetünk ezek javítására. A feladat nehezebb, mint a testi egészség esetében, mivel mélyebb 

önismeretre van szükség. A lecke kulcsszava a harmónia, e köré szervezhetjük a különböző 

jelenségeket: a rossz érzések kezelését, a saját belső értékekhez ragaszkodást, a tiszteletteljes 

kommunikációt, a jó szervezést és önismeretet, a pozitív szemléletet. Ez utóbbi különösen 

fontos: annak megértése, hogy képesek vagyunk tudatosan befolyásolni a világlátásunkat. A 

lecke másik legfontosabb része – fejlesztési szempontból – a rossz érzések és az ehhez kap-

csolódó kommunikáció kezelése. 

 

1. feladat. Fogalommagyarázattal kezdjük a leckét45, de a cél a saját tapasztalatok fel-

idézése, rendszerezése. 

Tanítási javaslat: Jól alkalmazható a gondolattérkép a fogalmak összekapcsolásához. 

Megpróbálhatunk asszociációkat kérni a tanulóktól.46 

                                                           
43 Konkrét feladatok például: 1. A „szájjal festők” kifejezésre keresve nézd meg a festményeket, és válassz ki egy 
képet, amelyik tetszik neked! 2. Mi az a paralimpia, és mióta rendezik meg? Milyen sportágakban szereztek ér-
met a magyarok 2012-ben? Keress róluk fotókat! 3. A jelnyelvi szótárból (http://jelnyelv.hu/jelnyelvi-szotar/) 
válassz ki három kifejezést, tükör segítségével tanuld meg, és mutasd be őket! 4. Mi az a Braille-írás, és hogyan 
született meg? (https://www.nyest.hu/hirek/egy-vak-ember-alma) 
44 Egyéb ajánlat: Guinness-reklám a barátságról – rövid videó egy kerekesszékes kosárlabdameccsről (a termék-
megnevezés a videó legvégén van, itt le lehet állítani a filmet). Keresőszavak: „guinness commercial 
wheelchair” 
45 Vagy helyette ráhangolásként és a 2. feladatban is használhatunk képeket, zenéket, amelyekkel talán jobban 
felidézhetünk mentális állapotokat: Milyen érzés fog el a kép láttán/zene hallatán? Milyen szó jut eszedbe róla? 
Melyik tetszik? Melyik képhez kötnéd a zenét? 
46 Az asszociációk lényege, hogy a gyerekek rögtön mondják ki/írják le a szavakat, ami eszükbe jut róluk, ne gon-
dolkozzanak sokat és ne magyarázzák meg. Ha rögzítettük, akkor következő lépésként próbálják meg megke-
resni a kapcsolatot a megadott és az előhívott fogalom között! Természetesen nincs „rossz válasz”.  

http://jelnyelv.hu/jelnyelvi-szotar/
https://www.nyest.hu/hirek/egy-vak-ember-alma
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Kapcsolat: 3. feladat 3/a. pont. A harmónia ábrázolása képen. Biztassuk a gyerekeket 

arra, hogy belső világukat, képeket, érzéseket, kapcsolatokat jelenítsenek meg!47 

 

2. feladat. A rossz lelkiállapotok és ezek lehetséges kiváltó okainak feltárása. A feladat 

elvégzése során sok negatív élmény kerülhet elő, ezért is fontos az óra végére valamilyen po-

zitív hangulatú, játékos feladatot tervezni. A harmadik kérdés után néhány példa kapcsán be-

szélgessünk arról, hogyan változtatható meg az adott érzés vagy gondolat! Hogyan vegyük 

észre, ha így gondolkodunk, mit „mondjunk magunknak”? Fontos arra is kitérni, hogy bizonyos 

lelkiállapotokban – félelem, szorongás, aggodalom, bűntudat – kihez fordulhatunk, hogyan fo-

galmazhatjuk meg érzelmeinket, valamint hogy az agresszióhoz köthető állapotokat hogyan 

kommunikáljuk jól – érzéseink pontos megfogalmazásával és a vádaskodás, támadás elkerülé-

sével. 

Kapcsolat: 3. feladat 2. pont – a káromkodás, csúnya beszéd hatása másokra, kapcso-

latainkra. Az olvasmány (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk) Nemecsek bátor helytállását mutatja 

be, szemben Geréb és a Pásztorok viselkedésével. Érdekes kapcsolat a testi erő, egészség és a 

lelkierő szembeállítása. Ennek kapcsán is visszatérhetünk az egészség és a harmónia kérdésé-

hez. 

Ehhez a leckéhez is köthető az 5. lecke olvasmánya, amelyben az önelfogadásról van 

szó, valamint arról, ki tud segíteni abban, ha változni szeretnénk. (Máté Angi: Volt egyszer egy 

sün... 35. old.) 

 

3. feladat/1–2. pont. A feladat három részből áll. Először a helyes idő- és 

energiabeosztásról van szó, közvetve pedig a stressz kezeléséről.48 A példa kapcsán szóba ke-

rülhet az iskolai leterheltség Itt arra mutathatunk rá, hogy tudatos tervezéssel jobban kezel-

hetőek lesznek a feladataink, ezért a lelkiállapotunk is javulhat. A második részben Galla Ágnes 

versének részlete a verbális agressziót mutatja be, amely szintén rendkívül fontos téma, hiszen 

néhányan már észre sem veszik vagy nem tartják problémának a szóhasználatot49. 

Tanítási javaslat: A „szemét” és a „tisztaság” fogalmakat a versben a kapcsolatokra vo-

natkoztatjuk. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy bizonyos szóhasználat, stílus rombolja a bizal-

mat. Ellensúlyozásként a gyerekek kereshetnek kapcsolatot erősítő jelzőket, kedvességeket. 

                                                           
47 Ha valaki nem szeret rajzolni, ábrázolni, készíthet „harmónia-dobozt” – valóságosan vagy csak leírva. Mi min-
dent tenne bele – fotót, illatot, színt, barátot, tevékenységet...? Ha az ábrázolás bonyolult, játszhatunk Mi lenne 
a harmónia, ha... (szín, hónap, időjárási jelenség, zene, állat, növény...) lenne? játékot. 
48 Rajzolás helyett a tanulók testtartással is bemutathatják a szereplőket, és szöveget is alkothatnak. A kép jó 
mintát ad erre. Megfogalmazhatnak tanácsokat a szereplőknek. Ennek mintájára pedig leírhatják a tanulással 
kapcsolatos problémáikat papírokra, majd összekeverve, névtelenül – esetleg párokban – javaslatokat tehetnek 
a megoldásokra. 
49 A teljes versben a szülők veszekednek. Kitérhetünk arra is, milyen mintákat látnak-hallanak a gyerekek, akár a 
médiában, akár a környezetükben, idősebbektől, felnőttektől is. Ha felvállalja a pedagógus – amit a tankönyv-
ben nem teszünk meg –, az órán gyűjthetnek tényleges szidalmakat, és ezeket osztályozhatják aszerint, melyik 
mikor, kitől (és miért) nem fogadható el. 
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Kapcsolat: A 2. fejezetben több gyakorlat van a pozitív kommunikációra, ha szükséges, 

kibontható ebbe az irányba is az óra: Dramatikus feladat (139. old. Figyelj rám!), 53.old./5.fel-

adat. 

 

3. feladat/3. pont + Játék. A játék arra hívja fel a figyelmet, hogy törekedhetünk a szá-

munkra kellemes, pozitív dolgok észrevételére és megjegyzésére. Ehhez kapcsolódik a b) fel-

adat: a tanulók „listázzák” a jó történéseket vagy az értékeket az életükben. Ez a rész illik a 

személyes mappába, ha készítenek ilyet. 

 

5. lecke – Vannak-e céljaid? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A célok meghatározása – 1., 3. + Játék (124. old.)  

 A célok elérésének megtervezése, megvalósítása – 2. feladat + Kreatív feladat (129. 

old.) + Dramatikus feladat (137. old) 

 Másokra vonatkozó célok, mások érdekében végzett tevékenységek – 3. feladat 

 Önmagunkkal való elégedettség, elégedetlenség, változási igény – Olvasmány (35. 

old.) 

 

A fejlődés és egészség témákat feldolgozó leckékben már többször szóba került a vál-

tozás igénye, a tenni akarás, a célkitűzés, a tervek készítése. Ez a lecke összegzi és egyben 

tágabbra nyitja a tervezés témáját. A mentális egészséghez a pozitív jövőkép és a reális önis-

meret révén kapcsolódik, ez indokolja a lecke helyét. Az óra folyamán a pedagógus segítse az 

egyénre szabott tervek kidolgozását, lépésekre bontását, ezt megelőzően pedig a célkitűzés 

realitásának felmérését!50 A lecke második részében bemutatjuk, hogy a célkitűzés vonatkoz-

hat egy csoportra, amelyhez tartozunk, sőt olyanra is, amelynek nem vagyunk tagjai. Így a tár-

sadalmi szolidaritás fogalmát is érintjük.  

Megjegyzés: A célkitűzés, tervezés téma mindegyik évfolyamon megjelenik a tankönyv-

családban. Az önkéntesség a 6. évfolyamon kiemelt téma. 

 

1. feladat + képek. Ráhangolásként képekkel kezdünk, a hozzájuk kapcsolódó kérdések 

tulajdonképpen a célok elérésének örömére, a „Megcsináltam!” élményre vonatkoznak. A 

sport jó példa erre, és bizonyára sok tanulónak van róla tapasztalata. Természetesen gyakran 

valamilyen konkrét dolog, tudás megszerzésének igénye áll a célkitűzések mögött. Jó, ha a 

beszélgetésben minél többféle szempont jelenik meg. A két kép már előkészítheti a saját 

cél/közös cél párhuzamot is.  

Tanítási javaslat: Használhatunk többféle képet, és kicsit konkrétabb kérdésekkel be-

szélhetünk róluk: Mi lehet a célja a képen látható embereknek?51 

                                                           
50 Előkerülhetnek „merészebb” tervek, azokat is vegyük komolyan: „A Marsra szeretnék utazni.:-))” – „Rendben, 
szerinted mi minden kell ahhoz, hogy valaki oda eljusson? Milyen tulajdonsággal, tudással kell rendelkezni?” 
51 Ilyen kép például: tanuló egyetemista, kerékpározó kisgyerek, barátkozó fiú-lány, épülő házon dolgozó csa-
pat, tűzoltók, növényt ültető ember, tanító és osztálya, számítógépező gyerek, takarító család (ne csak nő, ke-
rüljük a sztereotípiákat) stb. 
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Kapcsolat: A játék (Mesterségem címere) foglalkozásokat mutat be, szintén a távolabbi 

célok, jövőkép végiggondolásához. 

 

2. feladat. A hosszú feladat lépésenként veszi végig a célkitűzés és tervezés folyamatát. 

Az a–b) pont az egyéni célokra, a c) a csoportcélokra vonatkozik.  

Tanítási javaslat: Itt mindenképpen grafikai szervező alkalmazását javasoljuk, annak a 

feladatnak megfelelőt, amelyiket választja a pedagógus. A táblázaton kívül jó segítség a fürt-

ábra, gondolattérkép, halmazábra a feltételek összegyűjtésére.52 Először mintaként egy vá-

lasztott célt közösen, frontális munkaformában érdemes feldolgozni. 

Kapcsolat: Otthoni, egyéni feladatként adható a kreatív feladatok egyike. Ebben meg-

jelenik a pénz beosztásának kérdése, amelyre több időt is szánhat a pedagógus, nem az anya-

giasságra, hanem éppen a pénz reális szemléletére nevelve. A feladat beépíthető a 2. pont 

tervezési menetébe is.53 A dramatikus feladat nagyon hasznos kiegészítés lehet: a célok eléré-

sét segítő vagy akadályozó hozzáállásról szól. Hasonló feladat – csak csoportos célokra vonat-

kozó – a 21. lecke Dramatikus feladata (142. old.) is. Az olvasmány (Máté Angi: Volt egyszer 

egy sün...) jó zárása lehet a feladatblokknak, mivel másfelé fordítja a figyelmet: az egyik leg-

nehezebb cél, ha magunkon akarunk változtatni.  

 

3. feladat. A rövid szövegek különböző közösségi célokra hoznak példákat, amelyeket 

elemezhetünk például aszerint, melyik szereplőnek mi a célja, ki szeretne segíteni valakinek, 

és miért lehet szüksége a segítségre. A roma település példája nem véletlen54: a sajátos ösz-

szefogás és megvalósulás, valamint a roma kultúra is megjelenik benne.55 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Máté Angi meséjéhez kapcsolódóan kortárs meseírók köny-

veit és azok illusztrációit ajánljuk. Témában ez kapcsolható a fejezet végi alkotó önkifejezés-

hez, de a képi világ megismerése a tantárgyban alkalmazott vizuális ábrázolást is segítheti. 

 

 

 

 

                                                           
52 Például 2/a. 2. kérdés: Válassz ki három célt, és tedd sorba aszerint, melyik milyen könnyen érhető el! Írd le 
középre a céljaidat, köré a négy kifejezést (fejlődés, tanulás, változás, megszerzés), és mindegyik célt kösd össze 
velük, egyet többhöz is lehet! 
53 Ebben az életkorban a tanulóknak még nincsenek reális fogalmaik a pénzről, különösen akkor, ha nem ren-
delkeznek saját pénzzel. Itt is érdemes egy példán közösen végiggondolni, hogyan osztható be egy adott összeg. 
Nehézséget jelent, hogy a család anyagi helyzetéről nem beszélhetünk, illetve az, hogy a gyerekek téves infor-
mációkat közölhetnek. 
54 A tankönyvcsaládban megjelenő, romákról szóló példák, tartalmak a 2015 óta tartó fejlesztésekben nagyobb 
szerepet kapnak. Információ: http://romasajtokozpont.hu/sehogyan-vagy-meltatlanul-ciganykep-a-
tankonyvekben/, http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-romakciganyok-tankonyvi-jelenletet-elemzo-
kutatasokrol, http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160201/ciganyok-tankonyvek-kutatas/, 
http://eduline.hu/kozoktatas/2016/4/11/Romak_a_tankonyvekben_Ok_ismi_vagyunk_G5BZVZ 
55 A bódvalenkei festményekről sok kép található az interneten. A pedagógus azonban készüljön fel arra, hogy a 
képaláírás kapcsán esetleg a negatív jelenségekről is beszélnie kell: szegénység, előítélet, rasszizmus, cigánygyil-
kosságok. 

http://romasajtokozpont.hu/sehogyan-vagy-meltatlanul-ciganykep-a-tankonyvekben/
http://romasajtokozpont.hu/sehogyan-vagy-meltatlanul-ciganykep-a-tankonyvekben/
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-romakciganyok-tankonyvi-jelenletet-elemzo-kutatasokrol
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-romakciganyok-tankonyvi-jelenletet-elemzo-kutatasokrol
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160201/ciganyok-tankonyvek-kutatas/
http://eduline.hu/kozoktatas/2016/4/11/Romak_a_tankonyvekben_Ok_ismi_vagyunk_G5BZVZ
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6. lecke – Hol lakik a lelkiismeret? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A lelkiismeretnek nevezett jelenség, különböző esetekben – 1., 2., 3. + Mottó 

 Lelkiismereti dilemmák – 4., 5., 6. + Olvasmány (37. old.) 

 

A lecke olyan helyzetekkel foglalkozik, amelyekben megszólalhat a lelkiismeretünk. El-

sődleges célja az önismeret fejlesztése, a dilemmahelyzetek felismerése és elemzése, a saját 

tapasztalatok előhívása. Semmiképpen nem külső „szabályrendszer” felismertetése vagy a 

„helyes/helytelen” megoldások keresése. A gyerekek beszélhetnek saját lelkiismeretük műkö-

déséről, de ha ezt nem szívesen teszik, elemezhetik a leckében található példahelyzeteket, 

más szereplők bőrébe bújva. A lecke nem megy tovább a dilemmahelyzetek felvetésénél (ki-

véve a 4. feladat), de a tanulók több példánál továbbjátszhatják ezeket a helyzeteket. Felme-

rülhetnek a különböző stratégiák (negatívak is): elkerülés, tagadás, önigazolás, jóvátétel, bo-

csánatkérés, a felelősség vállalása, illetve visszacsatolhatunk a jó kommunikációhoz, lelkiálla-

potunk kifejezéshez. Ne ítélkezzünk, minősítsünk, hagyjuk, hogy a gyerekek kimondhassák, mi 

okozhat számukra vívódást, bűntudatot, félelmet stb.! 

 

1. feladat. A képregény a kísérleti erkölcstankönyvben szereplő novella (Illés Sándor: 

A fecske halála) ábrázolása. A fiúk egymást biztatva kővel dobnak meg egy fecskét, majd a 

tettes ottmarad a sérült madárral. Próbáljuk a fókuszt a belső világon tartani, ne minősítsük a 

cselekvést (legfeljebb a legvégén)! 

Tanítási javaslat: Az eset feldolgozható a szöveggel is56, azonban a rajz sokkal több vál-

tozatra ad lehetőséget. A tanulók különböző indítékokat, lelkiállapotokat és folytatásokat gon-

dolhatnak ki. Visszalapozhatnak a 4. lecke 2. feladatához, és innen is kereshetnek megfelelő 

szavakat. A történet folytatását eljátszhatják. 

Kapcsolat: Az olvasmány (Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön57) szintén egy lelkifur-

dalást kiváltó esetet ír le, amelynek motivációja a győzelem volt. A téma az iskolai csalás kér-

dését is felvetheti, illetve azt, hogy vajon a lelepleződéstől, büntetéstől való félelem tart vala-

kit vissza a csalástól, vagy inkább a korrektség, igazságérzet. Ismét inkább a belső vívódásra58 

fókuszáljunk, mint a megítélésre! 

 
2. feladat + Mottó. Mottó először szerepel a tankönyvben, a feladat kérdései csatol-

hatók hozzá. Javasoljuk ezeket az általános kérdéseket a történet után feltenni, mivel a konk-

rét példa feldolgozása után könnyebb általánosítani. 

 

                                                           
56 Megtalálható az Erkölcstan 5. kísérleti tankönyvben vagy: https://ujember.hu/a-fecske-halala/. Otthoni olva-
sásra is fel lehet adni, képregénnyé vagy élőképekké alakítani, eljátszani.  
57 A részlet alapján nem derül ki, mi a ködmön „szerepe” a műben. A pedagógus dönthet úgy, hogy felolvas 
több részletet (Miben lakik a magyar tündér, Néha a bő ködmön is szorít. A kis bice-bóca), illetve az eset folyta-
tását is megismerhetik a gyerekek (Elvisz a markoláb). Ezenkívül a részlet elolvasása előtt érdemes rövid össze-
foglalót adni a történet szereplőiről. http://www.mek.oszk.hu/00900/00970/00970.htm - 18 
58 Fontos, hogy elfogadók legyünk azzal, ha a gyerekek feltárják, ha csaláson gondolkodnak. Az erkölcstan/etika 
célja az, hogy a gyermeket segítsük a maga motivációjának, értékeinek, válaszainak megtalálásában. 

https://ujember.hu/a-fecske-halala/
http://www.mek.oszk.hu/00900/00970/00970.htm#18
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3. feladat. A tankönyv nem sok helyen ad fogalommagyarázatot, de a lelkiismerethez 

igen.59 Ennek ellenére hagyjuk, hogy a gyerekek tovább értelmezzék-magyarázzák a fogalmat! 

A képi megjelenítés, szimbólumválasztás is ezt a célt szolgálja: nincs egy biztos válasz, egy ta-

nuló több képet is megfelelőnek tarthat. 

 

4–5. feladat. A feladatok dilemmahelyzeteket járnak körül. Az esetek kapcsán próbál-

juk meg feltárni, megfogalmazni azokat az értékelveket, amelyek ütközése dilemmát okozha-

tott a szereplőknek! Fontos különbség a korábbi esetekhez képest, hogy itt nem rossznak ítélt 

cselekvések (károkozás, bántalmazás, csalás), hanem jó értékelvek ütköznek: igazság, őszinte-

ség  barátság, védelem; barátság, segítség  pontosság, fegyelem; önvédelem  őszinte-

ség. Ezek a példák azt is bemutatják a gyerekeknek, hogy nincs mindig egyértelműen helyes 

döntés, valamelyik oldal sérülhet (még a felnőttek számára is). Beszélhetünk arról, hogy ilyen-

kor megpróbálhatjuk eldönteni, melyik tényező fontosabb és miért, valamint arról, hogyan 

kezeljük a „sérült” oldalt, például udvariasság, magyarázat, bocsánatkérés segítségével. Az 

ilyen esetekre hozhatnak saját példát is a tanulók, hiszen itt nincs erkölcsileg rossz szándék. 

Tanítási javaslat: Készíthetnek a tanulók képregényt60 gondolatbuborékokkal, vagy el-

játszhatják, ahogy a főszereplőknek többféle megoldást javasolnak, érvekkel. 

 

6. feladat. Összefoglalásként néhány további kérdés szerepel a lelkiismeretről. Egyéni 

munkát javaslunk. A válaszokat nem kell megosztani másokkal: személyes mappába tehetők. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Olvasmány – Kincskereső kisködmön részletei. 

 

Fejezetzáró: Alkotás, önkifejezés 

A fejezetzáró oldalakon olyan feladatok vannak, amelyek valamilyen más megközelítéssel dol-

gozzák fel a fejezet néhány tartalmi részét, kulcsfogalmát. Itt az alkotás mint önkifejezés és 

szabadidős tevékenység, a művészet (befogadása) pedig mint a lelki egészség egyik alapja je-

lenik meg. A bemutatott rajzok iskolás gyerekek alkotásai. A tanulók megpróbálhatják elkép-

zelni, mi inspirálhatta az alkotókat, majd azt, ők mi mindent ábrázolnának, fejeznének ki belső 

világukból.61 Mi az, amit szépnek tartanak, ami élményt okoz nekik? Áttérhetünk az önkifeje-

zés egyéb lehetőségeire – szóba kerülhetnek az internetes megosztások –, a művészetekkel 

való kapcsolatra (zene, film, olvasmány, fotó stb). 

                                                           
59 A lelkiismeretet mint pszichés jelenséget a tudomány sem tárta fel pontosan, ahogy azt sem, hogyan alakul 
ki. Mindenesetre az az ítélet- vagy szabályrendszer, amelyhez viszonyítjuk saját cselekvéseinket, feltehetően 
tanult és változik. 
60 A képregényrajzolás mint komplex fejlesztő hatású műfaj (történet, szöveg, rajz, kompozíció, tömörség) jól 
alkalmazható a tanításban, ha vannak olyan gyerekek, akik szeretnek rajzolni. A pedagógus mutathat mintákat 
különböző stílusokra, például Garfield, Asterix vagy a Korcsmáros-művek (Rejtő-adaptációk), vagy a kortárs al-
kotóktól: http://eletbenmaradnanak.hu/. 
61 Említsük meg azt is, hogy nem csak a rajzolás lehetséges: sokféle technika, akár digitális eszközök, progra-
mok, kollázskészítés stb. alkalmazható – az egyéniségükhöz leginkább illőt válasszák a gyerekek! 

http://eletbenmaradnanak.hu/
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Tanítási javaslat: A fentiekről készíthetnek listát, bemutatót a gyerekek, de ütemezhet-

jük erre az órára egy alkotás elkészítését (például az 1. lecke bemutatkozó ábráját62 vagy a 4. 

lecke harmónia-rajzát). Az alkotás lehet közös is – akár az egyéni ábrák összevágásával, akár 

egy közös alkotás létrehozásával.63 Ehhez együttműködésre, közös tervezésre van szükség. 

 

2. fejezet – Személyes kapcsolatok 

 

A fejezet a kerettanterv második, Én és a társaim – Kapcsolat, barátság, szeretet című tema-

tikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Kapcsolataim, Baráti kapcsolatok, A kapcsolat 

ápolása. 

Kerettantervi kulcskérdések: Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi 

fűz, és milyen mélységűek ezek az érzések? Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy őszinték vagyunk valakihez? 

Megengedhető-e a hazugság a barátok között? Mit jelent a barátságban a másik tisztelete? 

Hogyan tudják segíteni egymást a barátok? Mi az, amivel fájdalmat tudnak okozni egymásnak? 

Hogyan lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? Milyen formái vannak a szeretet kimutatá-

sának és a figyelmességnek? Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a ba-

rátságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Az 2. fejezet tartalma: A fejezet elsősorban a baráti, kortárs kapcsolatokat járja körül: 

közös tevékenységek, megismerkedés, figyelmesség, bizalom, félreértések, konfliktusok, kibé-

külés. A kerettanterven túl azonban foglalkozik a családi viszonyokkal, szokásokkal, kommuni-

kációval, a generációk közötti kapcsolattal és az állatokért érzett felelősséggel is. 

Célok: A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megfogalmazása, 

hogy a családi és baráti kapcsolatok milyen fontos szerepet játszanak az ember életében. 

Olyan kommunikációs technikák és problémamegoldó gondolkodásmód megismerése, ame-

lyek segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. Önkifejezés, 

önreflexió, figyelmesség, empátia, nézőpontváltás, felelősségérzet, valamint mások tisztele-

tének, elfogadásának fejlesztése. 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: egyedüllét, társkapcsolat, 

barát, megismerkedés, barátság, család, rokoni kapcsolat, családfa, szokás, ünnep, bizalom, 

tisztelet, figyelem, figyelmesség, konfliktus, harag, megbocsátás, jóvátétel, idős/fiatal korosz-

tály, felelősség az állatokért. 

Összefüggések: Az öt nagy kapcsolatrendszerben hasonló viszonyokat vizsgálunk, ame-

lyekben a kulcsképességek és -értékek jelentős átfedést mutatnak. Ezért egy-egy képesség fej-

lesztése több területre hat. Így például az udvarias vagy az érdekérvényesítő kommunikáció 

vonatkozhat barátokra, családtagokra, de akár ismeretlenekre is (persze stíluskülönbséggel). 

                                                           
62 Ki vagyok én? vagy Ez vagyok én címmel önmagukat és világukat ábrázolhatják. 
63 Az Igazgyöngy Alapítvány módszertani kiadványa és honlapja ötleteket adhat ilyen közös alkotásra: Alkossunk 
együtt! https://issuu.com/liget/docs/igazgyongy-alkossunk-egyutt, http://igazgyongy-alapitvany.hu/muveszeti-
iskola/feladatbank/ 

https://issuu.com/liget/docs/igazgyongy-alkossunk-egyutt
http://igazgyongy-alapitvany.hu/muveszeti-iskola/feladatbank/
http://igazgyongy-alapitvany.hu/muveszeti-iskola/feladatbank/
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A táblázatban a tankönyv által kiemelt területeket jelöljük, de a tanár bővítheti például az is-

meretlenek irányába is, általános érintkezési formákkal foglalkozva. (A táblázatba írt fogalmak 

természetesen árnyalandók: például az állatok „megértése” az állat igényeinek ismeretét je-

lentheti, a tisztelet pedig azt, hogy kész vagyok figyelembe venni a másik igényeit és szuvere-

nitását.) 

 

 Ismerős- 
ismeretlen 

Kortárs  
barátság 

Idősebbek-
fiatalabbak 

Család Állatok 

Kapcsolatfelvétel bizalom 
énfeltárás 
tisztelet 
kommunikáció 

bizalom 
énfeltárás 
tisztelet 
kommunikáció 

bizalom 
énfeltárás 
tisztelet 
kommunikáció 

- bizalom 
tisztelet 

Kapcsolat  
fenntartása 

(-) bizalom 
énfeltárás 
tisztelet 
megértés 
kommunikáció 
felelősség 
segítség 

bizalom 
énfeltárás 
tisztelet 
megértés 
kommunikáció 
felelősség 
segítség 

bizalom 
énfeltárás 
tisztelet 
megértés 
kommunikáció 
felelősség 
segítség 

megértés 
felelősség 
segítség 
 

Konfliktuskezelés (-) énfeltárás 
tisztelet 
megértés 
kommunikáció 

(-) énfeltárás 
tisztelet 
megértés 
kommunikáció 

 

 

A fejezet 9 leckét tartalmaz: 

7. Egyedül nem megy 

8. Papa, mama, gyerekek 

9. Nálunk az úgy van... 

10. Két „alkalmas korú” gyerek 

11. Barátom, ki ismersz engem 

12. Akit megszelídítettél 

13. Haragszom rád! 

14. Akire érdemes hallgatnom 

15. Társaink, az állatok 

+ Fejezetzáró oldal: Naplómba – kérdések önmagamhoz 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

Egyedüllét, társas tevékenységek, baráti kapcsolatok – 7. lecke 

Családi viszonyok, kapcsolatok, szokások, mindennapi helyzetek – 8–9. lecke 

Megismerkedés, hasonlóság/különbség, barátkozás – 10. lecke 

A barátság ápolása, bizalom, figyelmesség, konfliktus megelőzése – 11–12. lecke 

A konfliktusok felismerése, elemzése, megoldása – 13. lecke 

Kapcsolat idősebbekkel és fiatalabbakkal, támogatás, bizalom – 14. lecke 

Felelősség a ránk bízott állatokért – 15. lecke 
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Megjegyzés: A III.4.3. rész mintatervei ennek a fejezetnek az anyagára vonatkoznak 

(kapcsolat-barátság). 

Tanári ráhangolódás: Milyen társas helyzetekben éreztem jól magam gyermekként, és 

milyenekben nem? Hogyan alakultak ki a baráti kapcsolataim? Mennyire lettek tartósak gyer-

mekkori kapcsolataim? Vajon miért? Melyik barátommal mi köt össze leginkább, miben szá-

míthatunk egymásra? Milyen visszajelzéseket kapok önmagamról a barátaimtól? Mit jelent 

számomra az őszinteség, a kölcsönös tisztelet, a bizalom egy baráti kapcsolatban? Milyen 

konfliktusok merülnek fel? Hogyan igyekszem elkerülni/ megelőzni/ megoldani a konfliktust? 

Milyen célokat tudok megfogalmazni a barátságaimmal kapcsolatosan? 

 

7. lecke – Egyedül nem megy 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Egyedüllét, társas tevékenységek – 1., 2., 3. feladat + Játék (124. old.) 

 A barátság szerepe, fontossága – 4., 5., 6. feladat 

 Baráti kör, egymás segítése – 7. feladat + Olvasmány (60. old.) 

 

A második fejezet bevezető leckéjének első (42.) oldala az egész témakört előkészíti. 

Az egyedül és társakkal/közösségben való együttlét összevetésekor sok szempont előkerülhet, 

a képek pedig a saját viszonyok, kapcsolati háló feltárását is segíthetik. A második (43.) oldal 

pedig a kortárs barátságok témáját vezeti fel, amelyet a 10. leckétől kezdve bontunk ki. Az 

egész fejezet feldolgozása során azonban vigyázzunk arra, hogy főként személyes jellegű té-

mákról lesz szó, tehát fokozottan érvényes a válaszadás önkéntessége. A személyes kérdése-

ket dramatizálás formájában – különböző szereplők bőrébe bújva – is feldolgozhatjuk. A feje-

zetben minden lecke kortárs versidézettel és hozzá kapcsolódó kérdésekkel kezdődik. Érde-

mes a kérdések előtt röviden magát a verset is értelmezni. A leckék címei általában egy-egy 

műre utalnak (vers, film), ahol a tanár jónak látja, beszélhetnek az eredeti műről is.64 

 

1–3. feladat. Az első három feladat az egyedüllétet és a társas tevékenységeket hason-

lítja össze. Választhatunk közülük, ha valamelyiket jobban ki akarjuk bontani. Fontos szem-

pont, amelyre még érdemes kitérni, hogy az egyedüllét természetes igényünk is lehet, bizo-

nyos helyzetekben pedig produktívabbnak bizonyulhat a társas létnél. Ezért egy adott tevé-

kenység kapcsán gyűjthetünk érveket mindkét állapotra. Ha például az önálló és a közös tanu-

lást/leckeírást választjuk, egyben tanulás-módszertani ismereteket is közvetíthetünk.  

Tanítási javaslat: Békés Márta verse egy mindennapi helyzetet mutat be. Az életből 

vett példák sorát folytathatják a tanulók. Előkészítve a megismerkedés témáját (10. lecke), el 

is játszhatják a két gyerek találkozását, vagy az 5. feladathoz kapcsolódva a gyerekek szemé-

lyiségéről találgathatnak. Az oldalon illusztrációként szereplő képeket bevonhatjuk a felada-

tokba: rákérdezhetünk a képen látható szereplők érzelmeire, kapcsolataira, illetve – leginkább 

a 3. feladat után – a saját kapcsolati hálójukat is felvázoltathatjuk a gyerekekkel: Kik azok, 

                                                           
64 7. lecke címe: a Ripacsok c. film betétdala. 
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akikkel együtt szoktál beszélgetni, tanulni, sportolni, játszani...? Ez a téma a 16. leckében is 

visszatér. 

Megjegyzés: A 2. feladat azt kéri, hogy egy valós állapotot színekkel jellemezzünk. Ez 

asszociációs feladat, és lehet, hogy nehézséget okoz a tanulóknak, de tudniuk kell, hogy nincs 

helyes vagy elvárt válasz. A választás indoklása sem elvárt, hiszen ezek az asszociációk inkább 

a tudatalattiból származnak. Szín helyett kérhetünk szavakat, készíthetünk gondolattérképet, 

vagy az „egyedül töltöm az időt” – „baráttal töltöm az időt” kifejezéseket konkrétabb példákká 

alakíthatjuk: Egyedül sétálok hazafelé a suliból. / Haverokkal utazom a buszon. / Ismerősökkel 

játszunk az udvaron. / Egyedül játszom a szobában. / Együtt tévézek a barátommal/testvé-

remmel/családdal. / A szobámban zenét hallgatok. 

Kapcsolat: A játékban közös rajzot készítenek a tanulók párokban: itt megfigyelhetik 

együttműködésüket és saját viselkedésüket is. (A játék más témákhoz is illeszthető.) 

 

4–6. feladat. A leckeív áttér a kortárs kapcsolatokra, barátságokra. Először a barátok 

szerepét, fontosságát méri fel interjú és grafikai szervezők segítségével. A szülők megkérde-

zése tágíthatja a tanulók látókörét, és megmutathatja nekik, hogy a jó barátságok évtizedekig 

tarthatnak, és fontosak a felnőttek életében is.65 Az 5. feladat révén bármely általuk ismert 

barátság kapcsán beszélhetnek arról, mi köthet össze két barátot, mennyiben hasonlítanak 

vagy egészítik ki egymás személyiségét, mi vonzza őket egymáshoz, a 6. feladatban pedig 

mindezt önmagukra vonatkoztathatják.  

Tanítási javaslat: Az interjú készítése előzetes vagy óra utáni otthoni feladat, de átala-

kítható osztályinterjúvá, amelybe a pedagógus mint felnőtt is bevonható. A szülői interjú el-

készítését segítheti, ha a diákok már előre pontos kérdéseket fogalmaznak meg. (Például Kik 

a legjobb barátaid? Mióta ismered őket? Hogyan ismerkedtetek meg? Milyen közös tevékeny-

ségeitek vannak? / Milyen gyakran tartjátok a kapcsolatot? Miért fontos számodra ez a barát-

ság?) Az 5. feladatra hozhatnak saját példát is a gyerekek, vagy jellemezhetik a 42. oldal fotóin 

látható személyeket. Előtte hasznos lehet egy általánosan ismert „páros” tulajdonságainak 

megbeszélése közösen. 

 

7. feladat + Olvasmány. A barátság működésének témáját vetíti előre a feladat: milyen 

esetekben számíthatnak egymásra a barátok (vagy bárki a kapcsolati hálóból). A feladat kap-

csán szóba kerülhet, hogy mitől függ az, hogy ismeretségi körünkből kitől kérünk segítséget 

vagy kinek segítünk. A tanulók életkora miatt bizonyára első helyen áll a család, ezért így a 

következő leckét is előkészíthetjük. De beszélhetünk az ismeretleneknek nyújtott, vagy tőlük 

kapott segítségről66, valamint a digitális technika, virtuális világ nyújtotta lehetőségekről is. 

Ezzel lezárásként egy kulcsérték, a segítség köré csoportosíthatjuk a téma több fontos elemét. 

Az olvasmány (A. A. Milne: Micimackó – Füles születésnapja), habár hosszú, egy, a barátság 

szempontjából „gazdag” helyzetet ábrázol: megjelenik benne a segítő szándék, az érzelmek, a 

                                                           
65 Sok családnál a gyermek kapcsolati hálójának része a szülők baráti köre, ezzel azt is tudatosíthatja, hogy a 
baráti kapcsolatok közvetve többeket is érinthetnek, ahogy az ő barátai is kapcsolatba kerülnek a szüleivel. 
66 Ehhez ajánlunk egy angol nyelvű reklámfilmet (keresőszavak: fnb ad 2011 dog), „csavar”-ral a végén. 
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figyelmesség, a megértés, probléma és jóvátétel, valamint a különböző karakterek viselke-

dése, egyben barátsága. 

 

8. lecke – Papa, mama, gyerekek 

A lecke67 tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Kapcsolat a családtagokkal – 1., 2. feladat 

 Saját család bemutatása – 3., 4. feladat + Olvasmány (65. old.) + Kreatív feladat 

(129. old.) 

 A család szerepe, fontossága – 5. feladat 

 

A leckében az általános családi viszonyokkal, rokoni kapcsolatokkal ismerkedhetnek a 

tanulók, illetve pontosíthatják ismereteiket. Ezen keresztül bemutathatják saját családjukat is. 

A fő cél ugyanakkor nem az, hogy ők másoknak beszéljenek családjukról, hanem hogy saját 

viszonyulásaikat tisztázzák. Igyekszünk a pozitív mintákat kiemelni, de a pedagógusnak számí-

tania kell a negatívumok (félelem, bizalmatlanság, haláleset, válási trauma és hasonlók) meg-

jelenésére is. A 2. feladat fotóin a klasszikus (hagyományos) családi minta jelenik meg, a csa-

ládfán pedig már a mozaikcsaládok viszonyai is láthatók. Ilyen módon talán a hasonló csalá-

dokban élő gyerekek is könnyebben beszélnek helyzetükről. 

Megjegyzés: a 7. évfolyamon is visszatér a család, családmodellek téma.  

 

1. feladat. A ráhangoló vers témája tágabb keretet mutat fel: a generációk, az idő vi-

szonylatait (így például a 14. leckéhez is lehet kötni).  

Tanítási javaslat: Ha ez nehéz a tanulóknak, kérjük meg őket, hogy képzeljenek el egy 

helyzetet, amelyben ezek a mondatok elhangozhatnak. Kik szerepelnek a jelenetben? Milyen 

helyzetekben tudjuk még őket elképzelni együtt? Mutassanak be párokban élőképet egymás-

nak, és találgassanak, mit ábrázol!68 

 

2–3. feladat. A képek kapcsán a család tagjairól, családi eseményekről beszélgetünk. 

Ha a tanulók nem hoznak saját fényképeket, akkor egy képgyűjteményből válogatva bővíthet-

jük a családi fotókat. Ekkor az elképzelt család életeseményeit mutathatják be, írhatnak rövid 

ismertetőt a képekhez. Ugyanezt megtehetik a saját képeikkel is. 

Tanítási javaslat: Nagyobb létszámú csoportnál dolgozhatunk úgy, hogy a tanulók a fo-

tóhoz rövid ismertetőt írnak, és a papírt a képpel együtt kiragasztják a terem falaira. Majd 

körbejárva megnézik egymás képeit, és a papíron „kommentelhetik” a fotót: kérdezhetnek, 

dicsérhetnek – természetesen nem fogadható el bántó megjegyzés. Egy idő után mindenki a 

                                                           
67 A leckecím a Mézga család c. rajzfilmsorozat főcímdalára utal. 
68 Mivel itt idősebb és fiatalabb személy közötti kapcsolat jelenik meg, egy-két egyszerű tárggyal, ruhadarabbal 
jelezhetjük az élőképen, ki kicsoda: kendő, szoknya, mellény, sapka stb.  
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képéhez áll, és ha van kérdés, válaszol rájuk vagy megköszöni az írottakat. Ezek után kitérhe-

tünk arra is, hogy az online közösségi oldalakon ez mindennapos jelenség, de megfelelő óva-

tosság és udvariasság kell, hogy kísérje.69 

Kapcsolat: A kreatív feladatban prezentáció, kisfilm, album készítését ajánljuk, ameny-

nyiben van rá kedv és lehetőség. Ez esetben a 2–3. feladat kimaradhat, de a másokkal meg-

osztás feltételeiről itt is jó, ha beszélünk. 

 

4. feladat. Átfedésben lehet a 3. feladattal, de itt inkább a kapcsolatrendszer minél 

pontosabb felmérése a cél. A rokonsági fokokkal itt tudunk foglalkozni. A családfájuk készíté-

sét bizonyára élvezik a gyerekek. Az együtt lakók bekarikázása a családok és családi kapcsola-

tok sokféleségét is előhívhatja. 

Megjegyzés: A rajzon többféle elnevezés látható, tanulmányozhatjuk a házasságkötés 

miatt bekövetkező névváltoztatásokat70.  

Kapcsolat: Az olvasmányban is egy családdal ismerkedhetnek a tanulók. Egyrészt a 

napló műfaját71 mutatjuk be, másrészt az idézett könyvben gazdag családi és baráti kapcsolat-

rendszert láthatunk, amely további alkalmat ad a beszélgetésre. A tanulók ez alapján is bemu-

tathatják saját családjukat.  

 

5. feladat. A család fogalmának értelmezése – természetesen nem korrekt definíciót, 

hanem kapcsolódó fogalmak rendszerét alkotjuk meg, egyben áttekintjük, milyen sok terü-

letre vonatkozik a család működése. 

Tanítási javaslat: Ha egyéni feladatként nehéznek találja a pedagógus, a gyerekek kis-

csoportokban is dolgozva egy-egy fogalom köré gondolattérképet készíthetnek. Ebben hét-

köznapi helyzetek, példák is megjelenhetnek. Az önálló fogalmazás mellett/helyett a lecke 

záró vagy otthoni feladatának javasoljuk az olvasmány utáni 4. feldolgozó feladatot is. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Családokról szóló regényeket ajánlunk az olvasmány kap-

csán. A Szeleburdi család c. Palásthy György-film (1981) is élvezetes lehet a tanulóknak. Java-

soljuk a 9. lecke után vagy a fejezet végén megtekinteni, és különböző szempontok szerint 

feldolgozni (rokoni viszonyok, barátok, együttélés a szomszédokkal, a család mindennapjai, 

szervezés, nehézségek, célok, konfliktusok, megoldások, a szülői szerepek, jellemek. Mi tetszik 

                                                           
69 Szóba kerülhet az is, mit szólnak a gyerekek, ha például a szülők osztják meg másokkal a róluk készült fényké-
peket, videókat – ennek veszélyeiről vagy etikátlan módjairól a médiából is hallhattak már. Szabad-e vicces fel-
vételeket megosztani? Milyen körben? Hány éves kortól számít ez? A kisbabáknak mindegy, mert nem tudnak 
róla? stb. 
70 Említsük meg azt is, ami itt nem szerepel: a törvény értelmében a) a férj saját neve mellé felveheti a feleség 
vezetéknevét is (Papp-Sípos Márton), b) mindketten viselhetik mindkettőjük nevét, c) élettársi viszonyban, il-
letve ha a feleség megtartja saját nevét, a szülők megállapodása alapján a gyerekük megkaphatja az anya veze-
téknevét is (Sípos Liza) vagy mindkét szülő vezetéknevét (Papp-Sípos Liza), d) ugyanazon szülőktől született gye-
rekek vezetékneve mindig azonos. Forrás: ugyintezes.magyarorszag.hu 
71 Ez nem véletlen, a naplóírás nagyon fejlesztő hatással van az önismeretre, önreflexióra, időérzékre és -struk-
turálásra, valamint természetesen a nyelvi képességekre. Ehhez a tantárgyhoz azért is ajánljuk, mert jó eszköz 
lehet a tanulók számára a további töprengésre. A napló ma már persze lehet digitális is: a blog/vlog elterjedt 
kifejezési formák.  

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/
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a családban, mi nem?) Ezek után készíthetnek a tanulók projektmunkaként saját elképzelt csa-

ládjukról filmet, jeleneteket, képregényt.  

 

9. lecke – Nálunk az úgy van... 

A lecke72 tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Családi szokások – 1., 2., 6. feladat + Dramatikus feladat (130. old) + Olvasmány (67. 

old.) 

 Családi szabályok – 3. feladat 

 Ünnepek, tágabb kulturális háttér – 4. feladat 

 A család múltja – 5. feladat + Kreatív feladat (130. old.) 

 

A családi szokások témakörön belül igen sok területet érinthetünk a leckében. Egyrészt 

a másság elfogadását erősítjük a különböző – akár egyéni, akár kulturális – szokások megisme-

résével, másrészt kritikus szemmel tekintünk néhány saját családi szokásunkra is – a javítás 

szándékával. Ehhez kommunikációs technikákat is tanítunk. Megjelennek a konfliktushelyze-

tek, érdekkülönbségek. A bemutatott családok nem „mintacsaládok”, ezért a helyzetek isme-

rősek lehetnek a saját családi életünkből is. Kitekintünk a múlt felé interjú segítségével, és a 

kulturális-nemzeti identitás elemeivel is találkozunk. 

 

1–2. feladat. A vers melletti kérdések – az előző lecke 5. feladatához is kapcsolódva – 

kétféle igényre és gondoskodásra utalnak: az étkezésre és az odafigyelésre. A képregényben 

szintén egy nem jól funkcionáló, de gyakori élethelyzet látható. A mondat- és gondolatbubo-

rékokban megfogalmazódhatnak érdekek, különböző stílusú reakciók. A tanulók gyűjthetnek 

és eljátszhatnak további érdekkonfliktusokat. Különösen fontos a megoldáskereső szemlélet, 

a konfliktuskezelő kommunikáció gyakorlása, ezért ajánljuk a dramatikus feladatot is, amely-

ben az érdekegyeztetést gyakorolhatják a tanulók.73 

Tanítási javaslat: A versben megjelenik a kritikai szemlélet, amire rá is kérdezünk: mi 

az, amit szülőként másképpen csinálna a gyermek? Ha ezt a kérdést túl személyesnek ítéli meg 

a pedagógus, maradjanak a vers szereplőinél: Vajon mit érez a beszélő gyermek és miért? 

Játsszátok el a kétféle vacsorahelyzetet! Keressetek más hétköznapi helyzeteket, és mutassá-

tok be élőképen! Melyik családot ábrázoltátok? 

Kapcsolat: Visszautalhatunk az 1. lecke utolsó feladataira, ahol a tanulók elképzelték, 

milyen konfliktusokba kerülhetnek a serdülőkorukban. Az 5. feladatban a saját család értéke-

inek kiemelése a kritikai személetet egyensúlyozza ki. Az olvasmányban (Janikovszky Éva: Ve-

lem mindig történik valami) szintén egy család mindennapjairól olvashatnak a tanulók, amely 

alapján könnyen idézhetnek fel hasonló helyzeteket. 

 

                                                           
72 A leckecím a nyitóvers végére utal: Nálunk csak olyan közönséges vacsora van. 
73 Nehézséget okoz, hogy itt gyakran a felnőttel szemben kell az érdekét érvényesíteni, de mindenképp szüksé-
ges a megfelelő kommunikáció gyakorlása, egyben a másik megértésének figyelembevétele. A családi (meg)szo-
kások változtatását megpróbálhatja kezdeményezni a gyermek is, ezenkívül ahogy idősebb és önállóbb lesz, 
egyre többször kell saját érdekeit felismernie és jól képviselnie. 
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3. feladat. A szokás és az íratlan szabály elkülönítése nem mindig könnyű, valamint az 

is nehezítheti a feladatot, hogy a gyerekek gyakran utasításokat kapnak a felnőttektől. A vo-

natkozó kérdésben szintén van kritikai szemlélet.  

Tanítási javaslat: A családi szabályok áttekintését segítheti, ha grafikai szervezőkbe ren-

dezzük a gondolatainkat:  

 

Kötelességem a családban, hogy... Erről a szabályról az a véleményem, hogy… 

  

 

Vagy ha a szabályt kiterjesztjük minden családtagra: 

Családi szabály Kire vonatkozik? Mi a célja/értelme? Egyetértek-e vele? Miért? 
    

 

4. feladat. Hangsúlyozottan olyan családi szokásokról beszélünk, amelyeket a kulturális 

háttér határoz meg. Ha a tanulóknak van személyes tapasztalata – és úgy érzik, hogy szívesen 

megosztják ezeket –, akkor alkalom nyílik egymás és különböző kultúrák megismerésére is. 

Tanulságos az is, hogy a vegyes kultúrájú családoknál milyen módon épülnek be a különböző 

elemek. Az ünnepek, rituálék felidézése egyben a kultúrák hasonlóságát is érzékelteti: min-

denhol vannak ünnepek, jeles napok. 

Megjegyzés: Az internetes kutatás ajánlója már kitekintés a családi témából, de széle-

síti az általános ismeretek körét.  

Kapcsolat: A 2. évfolyam tananyagában is szerepelt a Mások ünnepei téma. 

 

5–6. feladat + Kreatív feladat. A szintetizáló feladatok a tanulót saját családjának álta-

lános bemutatására kérik. Amennyiben mindet egyéni feladatnak szánja a pedagógus, lehet 

közülük választani. 

Megjegyzés: A Kreatív feladat (130. old) piktogramja egyes nyomtatott változatokban 

hiányzik! 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Jankovics Marcell Jelképtár (megtalálható: 

http://mek.oszk.hu/05000/05097/05097.pdf) c. könyvének 99–101. oldalán a pálmaág szim-

bolikájáról olvashatnak a tanulók, és vethetik össze ezen keresztül a kultúrák néhány különb-

ségét, hasonlóságát. Ugyanakkor csak felnőtt segítséggel tudják feldolgozni a rövid szöveget 

is.74 

A KEX együttes a hetvenes években játszotta A család című dalát („Emlékszem, régen 

volt, / Mikor még együtt élt a család…”). Meghallgatása utáni kérdés: Vajon mennyire lehetett 

reális a családi este ilyen ábrázolása? Mi minden változhatott azóta? 

 

                                                           
74 A különböző vallások tanításait, szokásait ismerteti – könnyedebb formában – a pedagógus számára a 
http://24.hu/tag/isten%20tudja/ cikksorozat. Ennek a témához kapcsolódó része 
http://24.hu/light/2015/12/06/karacsony-hanuka-es-mas-decemberi-vallasi-unnepek/ ajánlható a kutató gye-
rekeknek – szintén tanári segítséggel. 

http://mek.oszk.hu/05000/05097/05097.pdf)
http://24.hu/tag/isten%20tudja/
http://24.hu/light/2015/12/06/karacsony-hanuka-es-mas-decemberi-vallasi-unnepek/
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10. lecke – Két „alkalmas korú” gyerek 

A lecke75 tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A barátság kialakulása – 1., 4., 6. feladat + Olvasmány (69. old.) + Dramatikus feladat 

(139. old.) 

 Rokonszenv, ellenszenv – 1., 3. feladat 

 Hasonlóság, megismerés – 2. feladat 

 

A barátságról szóló leckeblokk a megismerkedés témájával indul. Szó lesz a barátság 

alakulásának finom lépéseiről, elemeiről, a rokonszenvről, hasonlóságokról. A különbségek, 

sőt ellenszenv elemzésekor kitérhetünk az elvárásokra vagy az előítéletekre is. A témaelemek-

hez végig kapcsolódik az önismeret is: a barátkozáshoz, kapcsolatteremtéshez szükséges tu-

lajdonságokat, viselkedéseket is megvizsgálhatjuk. A téma kapcsán gyakorlati technikákat is 

megismerhetnek a tanulók.  

 

1. feladat. A ráhangoló vers kapcsán megbeszélheti a csoport, vajon hogyan alakul ki 

egy kapcsolat, barátság. A felidézett helyzeteket bővítve a gyerekek kereshetnek olyan szitu-

ációkat, amelyekben kapcsolatba léphetnek egy kortárssal, majd eljátszhatnak különböző 

megismerkedési módokat. 

Tanítási javaslat: A gyerekek közül nem mindenki tud könnyen kapcsolatot létesíteni. 

Ezért gyakorlati ötleteket is gyűjthetünk arra, mik a feltételei ennek a kezdeményező és a fo-

gadó oldaláról. Min múlik, megszólítsunk-e valakit? Hogyan folytatható egy beszélgetés, ame-

lyet egy véletlen folytán kezdtünk? Hogyan találhatunk közös témákat? Hogyan figyelhetjük 

meg, mi érdekli a másikat? Milyen testtartás, gesztus, hangsúly fejezi ki az odafordulást? Élő-

képekben bemutathatnak helyzeteket a tanulók. Itt szóba kerülhet az interneten, a közösségi 

oldalakon történő ismerkedés76, illetve az ott megadott profilok valódisága is. A témát kibő-

vítheti a pedagógus – meglátása szerint – az előítéletekre is. Habár ez a 3. fejezetben (közös-

ségek) is elő fog kerülni, a barátkozás–rokonszenv–ellenszenv kérdésénél nagyon is élesen je-

lenhet meg. Különböző gyerekeket ábrázoló képeket77 megnézve választhatják ki a tanulók, 

kivel barátkoznának, kivel nem.  

Kapcsolat: A 2. feladat és a 11–12. lecke kommunikációs gyakorlatai, a 20. és 23. lecke. 

 

2. feladat. Az ötletes játék azt gyakoroltatja, hogyan tudjuk jobban megismerni egy-

mást. Lezárása után meséljék el a csapatok, milyen kérdéseket használtak ehhez, hogyan sike-

rült a közös témák keresése. 

                                                           
75 A leckecím a nyitóvers szövegére utal. 
76 Gyakori a számítógépes játékok világában, hogy „nickname” alatt, tehát nem valódi néven ismert társakkal 
játszanak együtt, különösen a fiúk. Beszélgethetünk arról, mennyire ismerhetik meg így egymást az emberek. 
77 Képek: http://ofi.hu/gyujtemenyek 

http://ofi.hu/gyujtemenyek
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Tanítási javaslat: Egymás megismeréséhez és saját maguk bemutatásához a tanulók 

készíthetnek magukról „profilt”. A szempontokat közösen állíthatják össze. A profilokat kitölt-

hetik név nélkül, és utána egymást kell felismerni vagy e nélkül „üzenni” egymásnak, érdek-

lődni, kérdezni egymástól.78 

Kapcsolat: A bevezető játékok (122. oldal) itt is használhatók. 

 

3. feladat. A játék során azt gyűjtjük össze, milyen viselkedések segítik a barátság, a 

rokonszenv erősödését, és milyenek gátolják azt. Az „együtt játszani” mellett további tevé-

kenységeket is elemezhetünk, például „együtt tanulni”, „együtt dolgozni”, „együtt kirándulni”.  

Tanítási javaslat: Amikor elég sok ötlet gyűlt össze, készíthetünk belőlük önismereti 

kérdőívet. Például: Megsértődöm, amikor veszítek a játékban: soha – néha – gyakran. Figyelek 

arra, ha a társam nem ért valamit: soha – néha – gyakran. Ezt a gyerekek kitölthetik, és végig-

gondolhatják, milyen viselkedésükre kellene jobban figyelniük, de nem kell róla beszámolni. 

 

4. feladat + Olvasmány. Egy barátság kezdetének története, amely egyben szintetizálja 

az eddigi témákat. Az, hogy mindkét szereplő szemszögéből megismerhetik az eseményeket, 

fejleszti a nézőpontváltást. Továbbvihető gondolatai: a kishitűség, önmagunk fel nem válla-

lása, vagy az, hogyan lássuk meg az értéket, szépet magunkban vagy másokban. Az olvasmány 

utáni 4. feladat ezt a pozitív látásmódot erősíti a játékkal, a mesében szereplő madarak mellett 

kiadhatunk szókártyákon más állatneveket is. 

 

5. feladat + Dramatikus játék. Egy barátság valódi történetének leírásával vagy a jó 

barát jellemzésével a tanulók összefoglalhatják és személyessé tehetik a témát. 

 

11. lecke – Barátom, ki ismersz engem 

A lecke79 tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A barátság működése, a bizalom – 1., 2., 4. feladat 

 Figyelmes kommunikáció, problémák megbeszélése – 3. feladat + Olvasmány (74. 

old.) + Dramatikus feladat (139. old.) 

 A barátság fogalma, jellemzői – 5. feladat + Kreatív feladat (130. old.) 

 

A lecke a barátság működésének néhány jellemzőjét dolgozza fel. A bizalommal kezdő-

dik – a titoktartás példájával –, szóba kerül a féltékenység, irigység is, és foglalkozunk a prob-

lémák megbeszélésének módjával, a figyelmes kommunikációval, közvetve pedig a harag, sér-

tettség kezelésével is. Fontos mondanivalója a leckének, hogy a barátság sem mentes zökke-

nőktől: a lényeg a megoldásokban van.  

 

                                                           
78 „Retro” tevékenységként bemutathatjuk a tanulóknak a levelezést. A más településen, országban élő isme-
retlennel történő megismerkedés, a „penfriend” vagy „penpal” keresése ma is létezik, többek között nyelvgya-
korlás céljából. http://www.penfriend-club.com/, https://www.globalpenfriends.com/ 
79A leckecím Weöres Sándor Önarckép c. versének első sorára utal. 

http://www.penfriend-club.com/
https://www.globalpenfriends.com/
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1. feladat. Ágai Ágnes versének központjában ezek a kérdések állnak: Kinek mondhat-

juk el a titkainkat? Mi a magánügy, és mi az, ami megosztható? Ez a téma általánosabb, mint 

a barátság kérdése, de a bizalom fogalmát jól elővezeti.  

Tanítási javaslat: Ráhangolásnak súlyos téma, ha az általános bizalom kérdését mélyeb-

ben tárgyaljuk, ezért erre az óra későbbi részében visszatérhetünk. „Könnyedebb” kezdésnek 

játszhatunk bizalomjátékot, amelyben valaki végigvezeti a termen csukott/bekötött szemű 

társát, és ezután megbeszélik, hogyan figyeltek egymásra. 

 

2. feladat. A feladat két részre osztható: az első az előző feladat dramatizálása. Sok 

kérdést vethetünk fel ezzel kapcsolatban: Vajon miért fecsegte ki a barát a titkot? Milyen titok 

volt? Mi történik, ha olyan titok megtartására kér bennünket a barátunk, ami annyira súlyos, 

hogy úgy érezzük, szólnunk kell róla valakinek? Mi történik, ha valaki, például egy felnőtt 

akarja tudni a titkot? Erkölcsi dilemmahelyzeteket alakíthatunk ki: szóba kerülhet az „árulko-

dás”, a bajtársiasság, a társ védelme és hasonlók. A második részben a két barát közötti pár-

beszéd már a következő feladatot készíti elő. A megfigyelt kommunikációt értékelhetjük asze-

rint, hogy hatékony, kapcsolatfenntartó volt-e, hogyan fejezték ki érzelmeiket a szereplők. 

Kapcsolat: A 6. lecke 4. feladatának első dilemmahelyzete. 

 

3. feladat + Olvasmány. Itt a megbántott fél oldaláról kezdeményezzük a kommuniká-

ciót, de természetesen bármilyen helyzetben hasznos a tanultakat alkalmazni. A cél itt az ön-

kifejezés fejlesztése és az asszertivitás erősítése. Az olvasmány megfigyelési szempontja is ide 

köthető: az ott leírt beszélgetést elemzik a tanulók a kommunikációs minőség szerint. (Ha pél-

dául nem szívesen játszanak el jelenetet a tanulók, helyettesítheti azt is.) Ugyanakkor megje-

lenik a barátság másik változata: amikor nem kettő, hanem három-négy ember között alakul 

ki szoros barátság, ilyenkor viszont szerepet kaphat a féltékenység is. A szöveg remek példa 

arra, hogyan igyekeznek a fiúk közösen feltárni és feldolgozni ezeket a rejtett feszültségeket. 

Tanítási javaslat: A táblázatban összegyűjtött szempontok alapján elemezzük az előző 

feladatban megfigyelt párbeszédet, majd a szereplők újra próbálják eljátszani a helyzetet, ez-

úttal a tanult kommunikációs eszközökkel! Érdekessé tehetjük a tevékenységet, ha a 2. és 3. 

feladatot a csoportoknak párhuzamosan adjuk ki, így a táblázattal dolgozó tanulók már egy 

előkészített szempontsor alapján figyelhetik meg a szituációs játékot, majd beszámolnak erről 

az egész csoportnak. 

Kapcsolat: A 3. lecke Dramatikus feladata (Érzelmek nélkül? 137. old.) második része 

az érzelmek kommunikálását segíti. A párbeszédben ezeket a kifejezéseket is alkalmazhatjuk: 

Nagyon rosszul esett nekem az, hogy... A dramatikus feladat a figyelmes/elutasító kommuni-

káció elemeit tanítja és gyakoroltatja – nagyon fontos általános fejlesztő feladat, amelyre ké-

sőbb is visszatérhetünk. 

4. feladat. A képregényen egy lányok közötti konfliktust láthatunk, amelyet a tanulók 

bontanak ki. Az utasítás ugyan jelzi, hogy baráti kapcsolatról van szó, de így is sok változat 

jöhet létre: Milyen viszonyban lehet egymással a három lány? Ki kinek a barátja? Hogyan és 
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mennyire bánthatják meg egymást? Miért teszik? A történetek elhangzása után megbeszél-

hetjük a szempontokat. Különösen fontos a folytatás: Ki mit tesz ezután? A gyerekek ezenkívül 

elképzelhetik azt, mi lesz ennek a barátságnak a sorsa néhány hét, hónap elteltével, és egyben 

a barátság erősségének, tartósságának a feltételeit is összegyűjthetjük.  

Tanítási javaslat: 3–5 fős csoportokat alkotunk. Ha lehetséges, a rajzot kinagyítva, le-

másolva kapja meg minden csoport, majd találják ki és írják be a buborékokba a hiányzó mon-

datokat! Ezután a csoport egyik fele az előzményen, a másik a folytatáson dolgozik, és azt írott 

szövegben, vagy hasonló képregényen mutatja be.80 

Megjegyzés: A jelenet könnyen előhozhatja a gúnyolás, kiközösítés kérdését. Ha fon-

tosnak érzik a gyerekek, bontsuk tovább ezt a szálat. Felvethetjük azt a témát is, mit tegyen a 

külső szemlélő, vagy az, akit bevonnak a pletykába, gúnyolásba: Részt vegyen benne, kimarad-

jon belőle vagy álljon ki a megbántott fél mellett? A 22. lecke Dramatikus feladata (142. old.) 

egy ilyen helyzetet jelenít meg, ráadásul az online környezetbe helyezve. 

 

5. feladat + Kreatív feladat. A témablokk összegzéseként választhatunk a feladatok kö-

zül, mindegyik a barátság fogalmának értelmezésével foglalkozik. A kreatív feladat aktív közös 

munkát, vitát tartalmaz. Az 5. feladat két témát kínál, azt javasoljuk, hogy egyénileg, írásban 

oldják meg a tanulók. Ide köthető még az olvasmány 3. feladata is. 

 

12. lecke – Akit megszelídítettél 

A lecke81 tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Szokások, kapcsolattartási formák a barátságban – 1., 2., 3., 4. feladat + Olvasmány 

(76. old.) 

 Pozitív, megerősítő megnyilvánulások – 5. feladat + Kreatív feladat (131. old.) 

 

A leckében a kapcsolatokat erősítő mindennapi szokásokkal, bizalmas vagy általános 

megnyilvánulási formákkal (udvariasság, illem) foglalkozunk, minél szélesebb körből össze-

gyűjtve ezeket. Igyekszünk tudatosítani, miért is fontosak ezek, akár úgy, hogy kapjuk, akár 

úgy, hogy adjuk – ezt nézőpontváltással, empátiafejlesztéssel kísérjük.  

 

1. feladat. A témára hangolásként a nevekre, becenevekre, megszólításokra fókuszá-

lunk. A személyes kérdéseket82 kiegészíthetjük így: Különböző kapcsolataidban, közösségeid-

ben hogyan szólítanak téged? Van-e különbség abban, te hogyan szólítod ismerőseidet, bará-

taidat, családtagjaidat? Mitől függ ez? Ezt ábrázolhatják is a tanulók.83 A vers kapcsán beszél-

hetünk a megszólítások fajtáiról. A tanulók keressenek példát kedves, semleges, hivatalos, sa-

                                                           
80 A kettő együtt is alkalmazható, ha a képregénybe rövid narratív részt is illesztenek. Erre a pedagógus mutat-
hat mintát. 
81 A leckecím Saint-Exupery A kis herceg c. regényének egyik kifejezésére utal. 
82 Természetesen a válaszadás itt is önkéntes, de jó, ha ezt mindenki végiggondolja. 
83 A lap közepére rajzoljon egy arcot, ami őt jelképezi, majd e köré minél több ismerősét! Húzzon nyilakat ön-
maga és a többi rajz közé, és írja rá a használt megszólítást! A nyíl mindig arra mutasson, akit megneveznek. 
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játos, gúnyos nevekre! Ezek alapján kiderülhet, hogy a kapcsolattól is függ, milyen név elfo-

gadható, illetve minden alkalommal jó tudni, hogy a megnevezettben milyen érzést kelt a 

megszólítás. A versben ábrázolt helyzetben éppen a teljes névnek örül inkább a fiú. 

 

2. feladat. A testbeszéd, mimika, hangsúlyozás, hanglejtés értelmezése. Fontos szakasz 

azonban az, hogy a játék megbeszélése után fogalmazzák meg a tanulók, melyik viselkedés 

kerülendő vagy nem megengedhető, és mivel lehet kiváltani. Mi történik, ha mindig kifejezzük 

ilyen módon az érzelmeinket? 

Tanítási javaslat: Előkészíthetjük úgy a jelenetet, hogy a szereplők egy része (az ebéd-

lőben ülő diákok) szerepkártyán megkapják, hogyan viselkedjenek (közönyösen, elutasítóan, 

barátságosan, megvetően, udvariasan), vagy azt, milyen kapcsolatban vannak az odaérkező-

vel (jó barát, ismeretlen, „ellenséges” osztály tagja, látásból ismert, testvér) – mindenki kaphat 

más kártyát is. A rövid játékot néhányan megfigyelőként nézik, majd mindenki elmondja, mit 

tapasztalt, mit érzett és vajon kinél milyen kártya volt. 

Megjegyzés: Bár a tanulók tudják, hogy ez szerepjáték, lehetséges, hogy még ilyen mó-

don is érzékenyen érinti őket az elutasítás. Az utólagos megbeszélés során próbáljuk meg ezt 

oldani! A játék menetében figyelje a pedagógus, hogy bizonyos viselkedések – durva sértés, 

imitált agresszió – ne jelenhessenek meg!84 

Kapcsolat: A 10. leckében is megjelenhetett a rokonszenv/ellenszenv, a kapcsolatte-

remtés, testbeszéd témája. 

 

3–4. feladat. Kapcsolattartás, szokások, udvariasság a barátok között – mindezt kiter-

jeszthetjük ismeretlenekre is. A táblázat kitöltése, illetve további példák gyűjtése után arról is 

beszélhetünk, hogy az illendő elemek mindenkire vonatkoznak-e vagy ez a kapcsolat milyen-

ségétől függ. A lányos/fiús megközelítés a két nem valós vagy feltételezett elvárásait foglalja 

össze, de ezzel áttérünk a sztereotípiák területére is. 

Tanítási javaslat: Az illik/nem illik kifejezések az általános társadalmi elfogadottságra 

utalnak, a feladatot bővíthetjük személyesebb irányba, amely egyben empátiagyakorlat is. 

Minden tanuló saját ismerőseiről készítsen táblázatot, és töltse ki azt – akár úgy, hogy meg-

kérdezi őket erről!  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Külön fejlesztési cél lehet az, hogy a tanulók érzékeljék saját mimikájukat, testbeszédüket. Ehhez játszhatunk 
úgy, hogy mondatokat kapnak, amelyhez bemutatnak egy arckifejezést, testtartást, a többiek pedig találgatják, 
milyen (érzelmi) tartalmú lehetett a mondat. Ha van technikai lehetőség, készíthetnek szelfiket magukról külön-
böző érzelmeket kifejezve, majd társaik elmondhatják: ők hogyan értelmezik a látott arckifejezést. Ez utóbbi 
azért is jó, mert saját magát is látja mindenki. 
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Minta: 

 örül annak, 
ha én… 

csalódott, ha 
én… 

haragszik, ha 
én... 

megbántódik, ha 
én… 

Anyu (szülő)     

... (barát)     

... (tanár)     

... (testvér)     

 

Készíthetünk fordított táblázatot is: 

 Anyu (szülő)… (barát)… (tanár)... (testvér)… 

Én örülök annak, ha...     

Csalódott vagyok...     

Haragszom, ha...     

Megbántódom, ha...     

 

Kapcsolat: Az olvasmány (Saint-Exupery: A kis herceg) kapcsán a barátságot erősítő 

rituálékról beszélhetünk, valamint – ha a tanár úgy látja –, a barátság szimbolikájáról is. Sze-

mélyessé tehető a téma például ehhez hasonló kérdésekkel: Milyen szokások, szertartások 

vannak jelen különböző kapcsolataidban (megszólítások, nevek, érintések, helyszínek)? Milyen 

módon tartod a kapcsolatot barátaiddal (idő, hely, gyakoriság, eszköz, alkalom, kezdeménye-

zés)? Megfelelő-e ez mindannyiótok számára? Van-e olyan dolog, amiről a barátod jut eszedbe 

(helyszín, esemény, zene, film)? Van-e olyan szóhasználat, mondat, utalás, amit csak ti értené-

tek meg teljesen? 

 

5. feladat + Kreatív feladat. Mindkét feladat a kapcsolattartás pozitív elemeit gyako-

roltatja: dicséret, jókívánság, buzdítás. A kreatív feladatban kereshetünk hasonló valódi hely-

zeteket: ha valaki a csoportból szerepelt/szerepelni fog valamilyen megmérettetésen, de akár 

csak izgul valami miatt, a többiek készíthetnek biztatást számára. Térjünk ki arra is, ő hogyan 

reagálhat társai támogatására! 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az olvasmány kapcsán ajánljuk a teljes könyvet! 

 

13. lecke – Haragszom rád! 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A konfliktus fogalma, jellemzői, kialakulása, következményei – 1., 2., 3. feladat 

 Konfliktus megoldása, kibékülés, jóvátétel, állásfoglalás – 4., 5. feladat + Olvasmány 

(78. old.)  

 

A tankönyv egyik kiemelt témája a konfliktus, fejlesztési célja pedig a konfliktuskeze-

lés.85 Ebben a leckében részletesen elemezzük a tanulók valódi, megélt konfliktusait. Az ábrák, 

kérdések azt a célt szolgálják, hogy a gyerekek minél több szempontot vegyenek figyelembe: 

                                                           
85 Megjelenik a 4., 6., 9., 11., 13. 19., 20., 21., 22., 23. leckékben. 
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okokat (érzelmek, érdekek, értékek), következményeket, azokat a cselekvéseket, amelyek mé-

lyítik vagy feloldják a konfliktust, valamint az énfeltárás, a higgadt kommunikáció, a moderálás 

vagy a békéltetés szerepét. Szóba kerülhetnek a különböző jellegzetes – elkerülő, támadó, 

alárendelődő – viselkedések. A konkrét téma szempontjából pedig fontos kérdés, hogy a konf-

liktus miatt mennyire sérül a kapcsolat. Egy szerencsésen kiválasztott konfliktussal mindez vé-

gigvihető – de hasznos, ha a pedagógus is előkészít egy példát, amely elég gazdag tartalmú. 

Ha a csoport belelegyezik, egy mintaeset átbeszélése után aktuális helyzetet is elemezhetnek, 

és kereshetnek rá megoldást. Ez esetben előre fel kell állítani a megbeszélés szabályait, mert 

valószínű, hogy érzelmileg érintettebbek a szereplők. 

 

1–2. feladat. A versben leírt helyzet elképzelése és a valódi esetek elemzése alapján 

gyűjtsük össze a konfliktus jellemzőit gondolattérképen! A továbbiakban a megoldási ötletek-

kel is tehetjük ugyanezt, és kifüggeszthetjük emlékeztetőnek, illetve a későbbi leckéknél bő-

víthetjük is ezeket. 

Tanítási javaslat: A verset vagy saját konfliktusaikat bemutathatják a tanulók élőkép-

pel, amelyre asszociációkat mondanak a nézők.86 Használhatunk fotókat, grafikákat.87 

 

3–4. feladat. Az előzőekben gyűjtött eseteket részletesen elemezzük! Az ábra segít a 

tényezők és összefüggések meghatározásában. A 4. feladatba természetesen bármilyen meg-

oldandó helyzetet bevonhatunk. 

Kapcsolat: A 4. feladatban megjelenő „békéltető” szerep a 22. lecke olvasmányánál van 

jobban kibontva. Az olvasmány (Fekete István: Téli berek) egyrészt a jóvátételre, bocsánatké-

résre és igazságosságra fókuszál, másrészt érdekes elemként felveti azt a kérdést, mit tegyünk, 

ha egy barátunk kerül konfliktushelyzetbe. Ugyanakkor itt Bütyök viselkedése is okozhat ket-

tejük között feszültséget. Ez kapcsolódik a 11. lecke Kreatív feladatában ajánlott vitához, 

amely a valódi barátságról szól.  

 

5. feladat. Egyéni, összefoglaló, szintetizáló, személyes feladat. 

 

14. lecke – Akire érdemes hallgatnom 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Támogatás, amelyet idősebb társak nyújthatnak a gyerekeknek – 1., 2., 3., 4. feladat 

+ Olvasmány (80. old.) 

 Segítség, megértés a fiatalabbak részéről az idősebbek felé – 4., 5., 6. feladat  

 A tanácsadás módjai – Kreatív feladat (132. old.) 

                                                           
86 Ráhangoló (strukturáltabb) feladat lehet a következő is: párokat alkotnak a tanulók, és minden pár kap egy 
listát (vita, harag, veszekedés, sértődés, támadás, megbántás, felháborodás, nézeteltérés), amelyen egy szót 
aláhúzott a pedagógus – mindegyiken mást. A párok élőképpel bemutatják a kiemelt fogalmat, vagy rögtönöz-
nek egy kis jelenetet, és ki kell találni, milyen szó volt a feladat. Ezután értékelik, melyik helyzet a legsúlyosabb, 
melyik a legkevésbé súlyos. 
87 Képek: http://ofi.hu/gyujtemenyek 

http://ofi.hu/gyujtemenyek
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A kortárs kapcsolatokról ismét a generációk közötti kapcsolatokra térünk át.88 Elsősor-

ban az idősebbekre, felnőttekre figyelünk (a korosztályt nehéz meghatározni, hiszen ebben az 

életkorban még a legtöbb felnőtt „öregnek” számít a gyerekek szemében). Azt vizsgáljuk, mi 

mindenben tudnak segíteni egymásnak a generációk, mi a feltétele a megértésnek és a biza-

lomnak, illetve megjelenhet a példakép89 fogalma is. A kommunikációs technikák és az udva-

rias, figyelmes viselkedés ismét szerepet kap, de törekedjünk minél komplexebb viszonyulások 

feltárására. Annak is megvan a feltétele, hogy egy gyerek valódi bizalmat érezzen egy felnőtt 

iránt, ha pedig prevenció céljára is használjuk a leckét, beszélhetünk arról, kiben nem bíznak, 

illetve milyen esetekben hol lehet segítséget kérni. Általánosságban is beszélhetünk a tanács-

adásról, ebben az esetben a tanulók kérhetnek és adhatnak is tanácsot, ami növelheti a fele-

lősségérzetüket.  

 

1-2. feladat. Ráhangolásként idézzenek fel a tanulók olyan eseteket, amelyekben valaki 

tanácsot adott nekik / segítséget kértek idősebbtől / utánoztak valakit vagy szerettek volna 

követni valakit / tiszteltek valakit a tudásáért, tanultak tőle. A fotó intimebb helyzeteket, kap-

csolatokat hívhat elő, elsősorban a családból, az azonosulás, a követés, vagy akár a kisgyerek-

kori „irigykedés” (hogy ő már borotválkozhat, körmöt festhet stb.) is előkerülhet. A ráhangoló 

feladat célja elsősorban a hangulat megteremtése. 

Kapcsolat: Hasonló esetek már az 1. leckében is előkerülhettek, ahol gyerekekről-fel-

nőttekről, fejlődésről volt szó. Ott inkább a különbségeken volt a hangsúly, itt a kapcsolódá-

son. 

 

3. feladat + Kreatív feladat. Az előzőekben felidézett eseteket példaként használva a 

bizalom, a generációk közötti kapcsolat, megértés, figyelem témájáról beszélgetünk, még-

hozzá a „tanácsadás” köré csoportosítva ezt. A feladat második része a tanácsadásról szól, 

amelyhez már empátia, megértés, nézőpontváltás és kommunikáció90 szükséges. Ezt gyako-

rolhatják a kreatív feladatban a tanulók. Utána – ha előzőleg ez nehezebben ment – megal-

kothatják a „tanácsadás szabályait”. A „Mit tehetsz, ha nincs ilyen felnőtt a környezetedben?” 

kérdés vezethet oda, hogy mikor forduljon intézményekhez a gyermek.91 

Tanítási javaslat: A kérdések megválaszolása lehet egyéni feladat, de ha ezek túl álta-

lánosnak bizonyulnak, elemezzünk ki egy-egy esetet92: a) Gondolj egy esetre! Mi volt a prob-

lémád, amihez segítségre volt szükséged? Miért nem tudtad te magad megoldani? Kihez for-

dultál? Miért éppen hozzá? Mit tett/tanácsolt az illető? Megoldódott-e a probléma? b) Van-e 

olyan ismerősöd, akitől szívesen tanácsot kérnél, ha problémád van? Meg is teszed?   c) Ki az 

                                                           
88 Megjelent az 1., 8., 9. leckében. 
89 Ez a 3–4. évfolyamon a Hősök és példaképek témában is szerepelt. 
90 Ide illeszthető Siv Widerberg Mónáéknál c. verse. 
91 Konkrét információkat is meg lehet adni: osztályfőnök, iskolapszichológus, családsegítő szolgálat, telefonos 
segélyvonalak elérhetőségei. Hangsúlyozzuk, hogy a szakemberek mindent bizalmasan kezelnek, és mindent 
komolyan vesznek! Különösen hangsúlyozzuk azt, hogy a gyermek problémáihoz hasonlókkal (sajnos) már biz-
tosan találkoztak! 
92 Ha túl sok a beszélgetés, a tanulók le is rajzolhatják képregényszerűen a helyzetet. Ebben leírhatják a pontos 
szavakat is, amellyel tanácsot kértek vagy adtak. 
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az idősebb társad, akinek szívesen mesélsz magadról, és akit érdekel, mi van veled? Van-e 

olyan fiatalabb ismerősöd, rokonod, akinek te vagy ilyen társ? 

Megjegyzés: Kérdés, hogy jó-e, ha megnevezik ezeket a személyeket.93 Legyen ez vá-

lasztható, ha nem nevesítik a tanácsadót, akkor csak annyit mondjanak, kb. hány éves, illetve 

hogy ismerős vagy rokon (esetleg nevelő). 

Kapcsolat: Az olvasmány egy váratlanul érkező segítségről szól. Szintén használhatjuk 

mintának a megbeszéléshez a tanulókkal. Külön fókuszba kerülhet az a kérdés, milyen gyakran 

jut eszükbe nevelőtől, tanártól segítséget kérni.94 

 

4–6. feladat. A három feladat az idősebb generációk megértését célozza meg. A tanu-

lók próbáljanak minél többet megtudni, megérteni a felnőttekről, keressék meg, mi minden-

ben tudnak többet náluk, miért lehet fontos számukra ez a tudás, milyen igényeik lehetnek az 

idősebbeknek! Ennek a kapcsolatnak azonban dinamikát adunk azzal, hogy azt is megfogal-

mazzuk: lehet olyan tudás, amiben a gyermek erősebb, és ő is sokat adhat másoknak. A két 

fotó jó kiindulópont lehet, tartsuk a két oldalt egyensúlyban! Hasonlóan az 5. feladatnál: Erő-

sítsük az idősekkel szembeni udvariasságot, de hagyjuk azt is, hogy a gyerekek elmondják, ha 

számukra érthetetlen, kellemetlen, kényelmetlen egy-egy illemszabály! A 6. feladat gyűjtő-

munkája szintén a felnőttek gyermekkorának megismerését, a nézőpontváltást segítheti. 

Kapcsolat: Az 1. lecke témája és Kreatív feladata (Gyermekkor, felnőttkor 128. old.), a 

3. lecke „kinek segítsünk és hogyan” résztémája (olvasmány), a 9. lecke Kreatív feladata (In-

terjú a családommal 130. old.). 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Történetek gyűjtése régi korokban élt gyermekekről.95 Az ol-

vasmány kapcsán Kosztolányi Dezső és kortárs költők gyermekekről szóló, gyermeki szemszög-

ből megfogalmazott verseit ajánljuk.  

 

15. lecke – Társaink, az állatok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Kötődés az állatokhoz – 1., 4. feladat + Olvasmány (82. old.) 

 Felelősség az állatokért: gondozás módja és felvállalása – 2., 3. feladat + Kreatív 

feladat (132. old.) 

 

                                                           
93 Ha nem szeretnének erről beszélni, vagy nehezen idéznek fel valódi esetet, párokban kitalálhatnak és bemu-
tathatnak egyet. 
94 Itt viszont készüljünk fel arra, hogy a gyerekek a kollégákat – vagy minket is – véleményezni fogják: Hogyan 
reagáljunk erre? Kétféle módot javaslunk: értő figyelemmel való visszajelzést (Nem tartod igazságosnak, ha így 
osztályoznak) vagy a másik oldal nézőpontjának magyarázatát (Én azt hiszem, Ica néni fontosnak tartja, hogy 
elég sok osztályzatotok legyen.) 
95 Néhány alsó tagozatos olvasmány szól történelmi személyek gyerekkoráról, például Rákóczi Ferenc, Hunyadi 
Mátyás. Ezenkívül Móra Ferenc történeteit olvashatjuk el, de választhatunk a 70-80-as évekből is, akár vissza-
utalva a tankönyvben szereplő Csukás István vagy Bálint Ágnes regényeire, hiszen már azok is több mint ne-
gyedszázadosak.  
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A fejezet zárásaként a társkapcsolatoknak egy sajátos fajtáját: az állatokkal való bánás-

módot dolgozzuk fel. Elsősorban kedvtelésből tartott állatokról van szó, így nem a természet-

védelemhez köthető a téma, hanem sokkal személyesebb, a saját döntésből fakadó felelőssé-

get helyezzük központba. Ebben az életkorban már gyakran van saját kisállatuk a tanulóknak, 

jó lehetőség, hogy tudatosítsuk feladataikat, felelősségüket. Itt ugyanakkor a kapcsolat köl-

csönösségét is hangsúlyozzuk. 

 

1–2. feladat. Ide tartozik a versrészlet és a képek is. A tanulók felidézik emlékeiket a 

kisállatokról vagy akár haszonállatokról. A kérdések az állatfaj(ta) bemutatását is kérik, amivel 

már előkészítjük, hogy nem tarthatjuk csupán „szórakoztató” célra őket, hanem mindig is-

merni kell az életszükségleteiket.  

Tanítási javaslat: Az oldal képeiből indulva kezdhetünk beszélgetést úgy: Szeretnél-e ku-

tyát/macskát/kaméleont... tartani?, így előkerülhetnek ritkább, egzotikus állatok is. A verssel 

kezdve: idézzék fel a tanulók, valóban így viselkedik-e egy macska, ahogy leírta a költő! Ha a 

történetekből csak egy-kettőre jut idő, a tanulók otthoni feladatnak kaphatják képregény készí-

tését egy állatról szóló eseményről vagy poszter/ppt összeállítását egy kedvenc vagy érdekes 

állatról. 

Megjegyzés: Szóba kerülhetnek dilemmák az állatokkal kapcsolatban, például a szapo-

rodás csökkentése, veszélyesek-e a kutyák, okoznak-e kárt, valóban ki tudjuk-e elégíteni pél-

dául a hely- vagy a mozgásigényüket. 

 

3. feladat. A teljes feladat képpel és médiából (internetről) származó szöveggel a dön-

tést, felelősségvállalást járja körül. A húsvéti nyuszi esete azért is jó példa, mert egy közismert 

szokást, gyakorlatot kérdőjelez meg azzal, hogy megmutatja a kevésbé szép oldalát. Távlatos 

gondolkodásra készteti a gyerekeket: a „cuki” kisállat megnő, változnak az igényei, megunják 

őt, esetleg élelemként végzi. Beszélnünk kell valószínűleg a kereslet-kínálatról: a döntéseink 

és igényeink befolyásolják azt, hány élőlényt „kínálnak” eladásra a piacon. Az állatotthonok 

tevékenységéről is szó eshet, vagy a kóbor kutyák, macskák helyzetéről. Mindezekkel kapcso-

latban sok dilemma fogalmazódhat meg. 

Tanítási javaslat: Ehhez a résztémához jól illeszthető kutatómunka: állatvédők, állat-

mentők, civil szervezetek bemutatása vagy akár a középiskolások közösségi szolgálatának96 

élményei. 

 

4. feladat + Olvasmány. A megbeszéltek összefoglalásaként visszatérünk a vershez és a 

képekhez. A lovas képen megjelenik az állatterápia97, és visszalapozhatunk a 14. oldal vakvezető 

kutyájához is. Fontos tudatosítani, hogy az ember nagyon sokat kap az állatoktól. Az olvasmány 

(Eric Knight: Lassie hazatér) szépen leírja kutya és ember ragaszkodását egymáshoz. Ha hosszabb 

részt is el tudunk olvasni a regényből, bemutathatjuk a kutya „nézőpontját” is.  

 

                                                           
96 http://kozossegi.ofi.hu/ 
97 Kiegészíthetjük információval arról, milyen módon lehet (testi és lelki) egészségvédő hatása az állattartásnak. 

http://kozossegi.ofi.hu/
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Kutatás, ajánlás, projekt. Az olvasmányhoz kapcsolódóan ajánljuk a teljes regényt, 

Hacsi – a leghűségesebb barát c. filmet (r.: L. Hallström, 2009) és Gerald Durrell regényeit.98 

Az 5. feladat Ámosz Oz regényét ajánlja, amely ugyan több réteget tartalmaz, de az állatok 

elvesztéséről, értékéről beszélhetünk ennek kapcsán. A leckében ajánlott gyűjtőmunkák, va-

lamint irodalmi művek közül választva a tanulók kisebb csoportokban, projektkeretben is meg-

oldhatják a feladatokat. Például az állatgondozás szabályai: poszteren, illusztrált kiskönyvben; 

egy állat igényeinek bemutatása poszter vagy makett segítségével, állatvédő civil szervezetek: 

szórólap készítése a fő információkkal vagy ppt-s kiselőadás, olvasott könyv tartalmának be-

mutatása ppt-vel vagy képregényben, jelenetekkel. Könyv/linkajánló lista készítése rövid tar-

talmi összegzéssel.99 

 

Fejezetzáró: Naplómba – kérdések önmagamhoz 

A fejezetzáró oldalakon olyan feladatok vannak, amelyek valamilyen más megközelí-

téssel dolgozzák fel a fejezet néhány tartalmi részét, kulcsfogalmát. Ezen az oldalon egyfajta 

„Töprengő – gondolkodó” feladat van, amely abban segíti a tanulókat, hogy a tankönyv témáit 

saját életükre vonatkoztassák. Bátorítsuk őket, hogy próbáljanak minél őszintébben és részle-

tesebben válaszolni a kérdésekre! 

Tanítási javaslat: Érdemes valamilyen keretet szabni a feladatnak (kivéve, ha nagyon 

lelkes és különmunkát is szívesen végző tanulócsoportunk van, és feltételezzük, hogy foglal-

kozni fognak vele). Például jelöljük ki, hány kérdést válaszoljanak meg – ha lehet, a lista külön-

böző részeiből válasszanak! Mivel nem kérhetjük, hogy mutassák be, amit írtak, de mégis el-

lenőrizni szeretnénk, hogy dolgoztak-e rajta, nagyon rövid időre megmutathatják a teleírt la-

pot/füzetet. A kérdések megválaszolását a tanórára is tervezhetjük, ekkor óra végén egy borí-

tékba zárhatják a papírt. Másik lehetőség, hogy néhány kérdésre név nélkül válaszolnak – ezzel 

ugyanúgy átgondolják a kérdést100 –, a begyűjtött válaszokból pedig felolvasást rendez a pe-

dagógus.101 

 

3. fejezet – Személyes kapcsolatok 

 

A fejezet a kerettanterv harmadik, Én és a közvetlen közösségeim – Kortársi csoportok című 

tematikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Közösségeim, A mi csoportunk, Mások cso-

portjai, Konfliktusok a csoportban. 

Kerettantervi kulcskérdések: Milyen csoportokhoz tartozom? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Egyenrangú-e min-

denki a csoportban, vagy van-e valamilyen különbség a tagok között? Milyen problémák és 

                                                           
98 Családom és egyéb állatfajták, Madarak, vadak, rokonok és Istenek kertje – Durrell 10-11 éves koráról írt re-
gényei emberekről, állatokról, természetről. 
99 Mintaként megismerkedhetnek a https://moly.hu/ oldallal. 
100 A kézírást általában felismerik a tanárok, tehát ez nem feltétlenül lesz teljesen őszinte.  
101 Azért kell felolvasni, mert szükség lehet a válogatásra: se a kézírásból, se az információkból ne lehessen ráis-
merni az íróra. Ezután lehet rá reagálni, egy beszélgetést kezdeményezni. Ez a gyakorlat egyben modellezi a vi-
lágháló névtelenségét is, amikor nem egy bizonyos személynek, hanem véleményre válaszolunk. 

https://moly.hu/
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milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és 

mi történik, ha nem sikerül? Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható 

módjai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e hozni egy vétséget? Milyen 

más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom bele? Mi az oka annak, ha valakit 

vagy valamilyen csoportot idegennek érzünk? Válhat-e baráttá az, aki korábban idegen volt?  

A 3. fejezet tartalma: A fejezet első témablokkjában azt járjuk körül, milyen különböző 

közösségekhez102 tartozunk, tartozhatunk életünk során, kiemelve itt az iskolát és a kulturális-

nemzeti közösséget103. A második részben a közösségek működésének néhány feltételét vizs-

gáljuk: a befogadást, az együttműködést, a bizalmat, a szabályokat. Kitérünk továbbá a konf-

liktusra és az elutasításra-kiközösítésre mint a közösséget gyengítő jelenségekre. 

Célok: Önismeret és identitástudat fejlesztése, a közösséghez való tartozás fontossá-

gának megéreztetése. A csoporton belüli kölcsönösség és egymásrautaltság tudatosítása. A 

szabályok szerepének értelmezése, a demokratikus szemlélet és döntéshozási technikák tanu-

lása. Az egyén helyzetének vizsgálata a csoporton belül, az asszertív magatartás támogatása. 

A csoporton belüli konfliktusok forrásainak megismerése és kezelésük. A megjelenő előítéle-

tek és sztereotípiák felismerése, önreflexió, önfegyelem fejlesztése. A mások felé irányuló nyi-

tott, pozitív gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: csoport, közösség, ott-

hon, kötődés, felelősség, tanulás, fejlődés, ismeret, képesség, haza, nemzet, magyar, nemze-

tiség, hagyomány, szabály, szabályalkotás, szabálykövetés, beilleszkedés, befogadás, alkal-

mazkodás, együttműködés, bizalom, csoportmunka, konfliktus, bántalmazás, érdekeink/ ön-

magunk védelme, konfliktuskezelés, békéltetés, kiközösítés, előítélet, elfogadás. 

Összefüggések: A tankönyv által tárgyalt közösségek működésében hasonló elemeket 

vizsgálunk újra meg újra, de nem általános, fogalmi értelemben, hanem elsősorban szituáci-

ókban. A témákon belül104 általában van egy megerősítő, kötődést és megismerést támogató 

szakasz, majd egy – többé-kevésbé kimondva – kritikai szemléletű, illetve problémát felvető 

rész, amelyre megoldást is mutatunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Tematikailag a család is ide tartozik mint szűk – legszűkebb és elsődleges – közösség, de intimitása miatt a 
második témához csatoltuk. A 3. fejezet inkább a szabályozottabb működésű csoportokról szól, vagy melyeknek 
az a jellemzőjük, hogy nagyrészt ismeretlenekkel kerülünk egy csoportba. 
103 A társadalom, a nemzet a negyedik nagy kerettantervi témához tartozik – Én és a tágabb közösségeim –, itt 
csak érintjük. Bővebben a 6. osztályos tankönyv bontja ki.  
104 Az ábra kiegészíthető lenne a család mint közösség elemzésével. A kulturális-nemzeti közösség probléma-
sávja itt csak rejtetten jelenik meg, de a tanórán könnyen előkerülhet (bevándorlók, előítéletek stb.). 
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Ezt így tudjuk ábrázolni: 

 + Megoldás – 

Csoport 

közösség 
együttműködés 

támogatás 
szokás 

alkalmazkodás 
konfliktuskezelés 

megismerés 
elfogadás 
befogadás 

segítség 

konfliktus 
kirekesztés 

Iskola 

kötődés 
fejlődés 

önmegvalósítás 
szabályok 

önismeret 
önérvényesítés 
szabályalkotás 

önvédelem 
segítség 

kötelezettség 
konfliktus 
zaklatás 

bántalmazás 

Nemzet – 
társadalom 

identitás 
kötődés 

hagyomány 
szabály 

megismerés 
elfogadás 
önreflexió 
tisztelet 

előítélet 
elutasítás 

 

A fejezet 8 leckét tartalmaz: 

16. Közösségeim 

17. „Alma Mater” – az iskola 

18. Itt vagyok honn 

19. A szabályok 

20. Beilleszkedés a közösségbe 

21. Együttműködés 

22. A konfliktus 

23. Más vagy? 

+ Fejezetzáró oldal: Erkölcsi fogalmak 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

Közösségek, csoportok, felelősség a csoportért – 16. lecke 

Iskola, tanulás, iskolai élet – 17. lecke 

Otthon, haza, nemzet, nemzetiség – 18. lecke 

A közösség működése: befogadás, szabályok, együttműködés – 19–21. lecke 

Konfliktus, elutasítás, kiközösítés, bántalmazás a közösségben – 22–23. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Gyermekkoromban milyen közösségekhez tartoztam? Melyeket 

szerettem a legjobban? Tapasztaltam-e gyermekkoromban gúnyolódást/ kiközösítést/ agresz-

sziót a csoportban? Mit éreztem, hogyan viselkedtem? Mitől függ, hogy öröm vagy inkább 

teher számomra a csoportlét? Került-e már bennem ellentmondásba az egyéni értékrendem 

és a csoport többségéhez alkalmazkodás? Hogyan működött/működik a szabályalkotás, mun-

kamegosztás, érdekegyeztetés a családomban/munkahelyemen? Min szeretnék változtatni 

ebben a tekintetben? Milyen mintát nyújtok tanítványaimnak a közös szabályalkotás/ érdek-
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érvényesítés/ konfliktuskezelés területein? Hogyan reagálok a számomra nem elfogadható vi-

selkedésre? Milyen csoportokkal szemben vannak negatív érzéseim? Fel tudom-e fejteni ezek-

nek az eredetét?  

 

16. lecke – Közösségeim 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Saját csoportjaim, kötődésem ezekhez – 1., 2., 4. feladat + Kreatív feladat (133. old.) 

+ Játék (125. old.) 

 Csoport és közösség jellemzői, fogalma – 3., 5., 6., 7. feladat + Olvasmány (104. old.) 

 Felelősség a csoporttagokért – 8. feladat 

 

A fejezetnyitó lecke feldolgozása során a tanulók elsősorban a saját életükre és viszo-

nyaikra reflektálnak: milyen csoportokhoz tartoznak, mi köti őket ezekhez, hogyan érzik ma-

gukat ebben a csoportban, milyen kapcsolatuk van a többi, ide tartozó emberrel, hogyan mű-

ködnek ezek a csoportok.105 Ezzel önismeretet fejlesztünk, identitást tudatosítunk. Az általá-

nosabb szemléletű második részben a tanulók az emberről mint csoportban élő fajról is tudást 

szerezhetnek. A tágabb csoportokra is kitérünk – egészen az emberiségig –, amelyet nem a 

személyes kapcsolatok, hanem közös kulturális elemek kötnek össze.106 Itt tanári magyará-

zatra is szükség lehet. A konkrét és elvont fogalmi értelmezések összekapcsolása gondot okoz-

hat, ezért a pedagógus meglátására bízzuk az általános kérdések feldolgozását. 

 

1. feladat + mottó. Ráhangolásként az otthon, otthonosság fogalmából indulunk ki: Mi 

a feltétele annak, hogy valahol otthon érezzem magamat? A megnevezett helyszínekhez pró-

báljunk személyeket kötni, hiszen ők nyújthatják az ismertség, a biztonság érzetét. 

Tanítási javaslat: Az otthon szóhoz a tanulók készíthetnek gondolattérképet, vagy 

gyűjthetnek asszociációkat. Elképzelhetik például, hogy egy nagyon távoli helyről érkeznek 

haza. Melyik pontokon, mely helyeken érzik úgy, hogy most már ismerős a környezet, otthon 

vannak? (Európába érve, az országba érve, a tájegységre érve, a településre érve, az utcába 

érve, a lakásba érve, a szobába érve... – de akár érkezhetnek az űrön át is.) 

Kapcsolat: A 18. leckében szintén megjelenik az otthon/itthon fogalma.  

 

2–4. feladat + Kreatív feladat. A képek, a feladatok és a kérdések egy célt szolgálnak: 

minél több csoportot gyűjtsünk össze, amelyhez valaki tartozik/tartozhat. A kép-szó párosítás-

nak nincs egyértelmű megoldása, célja, hogy minél több előzetes tudást idézzenek fel a tanu-

lók. A személyesség többféleképpen is megjelenhet benne. 

Tanítási javaslat: A tankönyvben leírtakon túl további feldolgozási ötletek például: a) 

Párokban válasszatok ki két embert a képekről, és találjátok ki, honnan ismerik egymást, miről 

beszélhetnek egymással! b) Képzeld el, hogy hasonló kép készül rólad – kik lennének még 

                                                           
105 Ez a rész sokféleképpen megközelíthető, nem szükséges mindegyik feladatot megcsinálni. 
106 A csoportok között vannak, amelyeket a közös cél, vannak, amelyeket az azonos helyzet, és vannak, amelye-
ket a közös eredet hoz létre.  
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rajta? Ábrázold, és készíts hozzá rövid bemutató képaláírást! c) Készíts kis képtárat magadról, 

amely néhány csoportodat mutatja be! d) Készíts „névjegyet” magadnak ilyen feliratokkal: Az 

X család gyermeke / X iskola tanulója / X falu lakója / X, Y barátja / az X csapat tagja / X sport 

űzője / X nemzetiségű / X anyanyelvű / X szurkolója / X rajongója / X földrész lakója / Homo 

sapiens!107 e) Bár ebben az életkorban a legtöbb közösségi oldalon a tanulók (elméletileg) még 

nem lehetnek tagok, hasznos lehet beszélni arról, hogy ott is alkothatunk csoportokat érdek-

lődés, ismeretség, aktuális cél stb. alapján. Megtervezhetik, milyen csoportokat hoznának 

létre és miért, kik tartoznának vajon még oda, zárt vagy nyitott lenne-e a csoport. Ezt tovább-

gondolva – például ki döntheti el, felvegyünk-e valakit a csoportba, kizárjunk-e stb. – már elő-

készíthetjük a csoport működésének témáját. Ha van rá lehetőség, azért is érdemes ezzel fog-

lalkozni, mert sokan rendkívül könnyen zárnak ki tagokat egy virtuális csoportból, nem gon-

dolva arra, milyen rosszul esik ez nekik. Össze lehet vetni a valódi csoportokat és a virtuális 

csoportokat. 

Megjegyzés: A fotókat érdemes beszámozni. A pápát, a szavazást és az EU-zászlót áb-

rázoló képhez tanári magyarázatra lesz szükség. Itt a közvetlen emberi kapcsolatok helyett a 

szimbólumok jelennek meg. Az emberiséget jelképezi a Föld és az űrhajós, ide lehet csatolni a 

144. oldalon látható képet is. 

 

Olvasmány. Az első és a második blokkhoz is köthető. Egy roma fiú108 életéről szóló 

regényrészletben olvashatunk arról, hogy milyen csoportokhoz és milyen módokon kötődött, 

és mintának is használhatjuk arra, hogy a különböző közösségeket – a felnőttekét is – össze-

gyűjtsük109. Így differenciálásra is alkalmas a szöveg, bár biztosan szükséges tanári magyarázat.  

Megjegyzés: Az 5. feladat mellől egyes nyomtatott változatokban kimaradt az ajánló! 

 

5–7. feladat. A csoportokra és a közösségekre jellemző, azokat összetartó elemeket 

gyűjtjük össze.  

Tanítási javaslat: Az 5–6. feladat kapcsán beszélhetünk a csoportba lépésről: döntésről, 

megismerkedésről. Például mi vezet oda, hogy választok egy csoportot (érdeklődés, tanulás), 

hogyan illeszkedem be a valós csoportba, hogyan alakul ki egy csoport? Mi az oka, ha kilépek 

a csoportból, vagy ha megszűnik az? Milyen csoportokhoz szeretnék tartozni? (Tágabb érte-

lemben a csoport lehet bármely, akár véletlenszerű csoportosulás is.) A tanulók eljátszhatnak 

                                                           
107 Bővíthető a feladat úgy, hogy mindegyik kategóriához keres még egy ismerőst, de nem írhatja ugyanazt a 
nevet. 
108 Szintén nem véletlen a tartalomválasztás. Ha cigány tanulók vannak az osztályban, számukra is fontos lehet, 
hogy az ő kultúrájukhoz kapcsolódik, illetve beszélhetnek ennek mintájára arról, hogyan élik meg a kettős – ma-
gyar és cigány – kötődést. Kiemelhetnek hasonlóságokat is jelenlegi helyzetükkel. A szövegben kapcsán a társa-
dalmi különbségek is megjelennek. 
109 Lakóhelyi, baráti, munka-, vallási, nyelvi, kulturális, nemzeti közösség. 
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ilyen helyzeteket is.110 A „milyen a jó közösség” kérdést vitává is alakíthatjuk111 vagy gondo-

lattérképet készíthetünk a legfőbb jellemzőkről. A 7. feladatban nincsen „jó válasz”112, a cél a 

csoportok összetartozásának vizsgálata.  

Megjegyzés: A lecke szándékosan nem emeli ki, de felmerülhet a „másik csoport” kér-

dése, azaz miben különbözik, tér el az én csoportom másokétól. Ez nem baj – bár a sztereotí-

piák is erősödhetnek –, de erősítsük a közös vonásokat, hasonlóságokat például egy tágabb 

kategóriába helyezéssel. Például az 5/A és az 5/B is a mi iskolánk osztálya.  

Kapcsolat: A 6. feladat második kérdése átvezet a 7., a harmadik kérdés a 8. feladathoz. 

 

8. feladat. A feladat alkalmas a téma összefoglalására. A versrészlet kiszélesíti a látó-

körünket az egész emberiségre, világra, így szóba kerülhet a felelősség más, ismeretlen cso-

portokért vagy a jövőért.  

Tanítási javaslat: A tanulók a „közöm van” kifejezéshez készíthetnek gondolattérképet 

vagy/ezután fogalmazást. Mivel a fejezetben nem kerül szóba direkt módon a társadalmi szo-

lidaritás, ha a pedagógus hasznosnak tartja, ide beépítheti.113 A megbeszélés után a tanulók 

alkothatnak olyan plakátokat, amelyekkel a számukra fontos témákra hívják fel a figyelmet.114 

Kapcsolat: A negyedik évfolyam környezetvédelem, felelősség témái, a hatodik évfo-

lyam társadalmi csoportok, önkéntesség, környezetvédelem, tudatos fogyasztás témái. 

 

17. lecke – „Alma Mater” – az iskola 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az iskola támogató szerepe, a tanulás fontossága – 1., 2., 3. feladat + Olvasmány (107. 

old.) + Játék (123. old.) 

 Iskolai élet, konstruktív kritika – 4., 5., 6. feladat + Kreatív feladat (133. old.) 

 

A leckében hangsúlyozzuk az iskolához való kötődést – hiszen a gyerekek idejük jelen-

tős részét itt töltik –, alaposabban végiggondolva a mindennapi élet szokásait, saját iskolájuk 

jellemzőit, sajátosságait. Kiemelt téma a tanulás és a tudás szerepe. Az erről való gondolkodás 

fejleszti a tanulók önreflexióját, önértékelését, célkitűzéseit (vagyis az önszabályozó tanulást). 

Ugyanakkor ne hallgassuk el azt, hogy elégedetlenség is megfogalmazódhat – szinte minden 

                                                           
110 Hogyan reagálnak, mit tesznek például a buszmegállóban álló emberek, ha nem jön a busz? Hogyan osztják 
be a munkát a konyhai munkában részt vevő fiatalok a táborban? Hogyan viselkednek egy baleset szemtanúi? 
111 Hasonló állításokat vitassanak meg: Egy közösségben mindenki jól érzi magát. Az igazi közösségben nincse-
nek viták vagy konfliktusok. A közösség tagjaival segítünk egymásnak. Egy közösségben érdeklődnek irántam a 
társaim. A közösségben nem érzi magát senki egyedül. A közösségben mindenkinek van saját feladata. A közös-
ségben mindent közösen oldunk meg.  
112 Különösen a „magyarokban az a közös...” típusú mondatok befejezése nehéz, vitát, értelmezési alternatívá-
kat generál. Kapcsolódik a 18. lecke 3. feladatához. 
113 Jók az olyan videofelvételek, amelyeken megrendezett jelenetekben figyelik az emberek viselkedését, pél-
dául elmennek-e az utcán fekvő ember mellett. (Mennyi idő után segítenek a járókelők? – Hősök Tere 
 https://www.youtube.com/watch?v=sVdLmNaDDC8) A tanulók hivatkozhatnak arra, hogy ez a felnőttek dolga, 
de a jelenséget magát értelmezhetik és véleményezhetik. Arról is beszélhetünk, ők kihez tudnak fordulni, ha 
ilyet látnak. 
114 Például: Van közöd ahhoz, hogy szemetes a folyosó?  

https://www.youtube.com/watch?v=sVdLmNaDDC8
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iskolai szereplőben – az iskolával kapcsolatban, a gyerekek a tanulást kötöttségként élik meg 

– erről is beszélhessenek őszintén! Célunk, hogy a diákok tudatosabban nézzék, mire való az 

iskola, hogyan lehet a legpozitívabban viszonyulni hozzá, és minél aktívabban vegyenek részt 

az iskolai életben.115 Rendkívül jó ötleteik születhetnek bizonyos problémák megoldására vagy 

az iskolai élet megújítására, és mivel ezek a sajátjaik, szívesebben vállalják fel. Ezzel az állam-

polgári kompetenciákat is fejlesztjük. Az iskola azért is jó terepe ennek, mert ez az első állami 

intézmény, amelyre a gyerekek már tudatosan így tekintenek. 

 

1. feladat. A vers egy pozitív véleményt (hálát) fejez ki az iskola felé. Próbáljuk megfo-

galmazni, találgatni, miért gondolhatja egy felnőtt, hogy sok fontos dolgot szerzett meg gye-

rekkorában az iskolájában! (Hozzátehetjük, a teljes vers alapján, hogy Ady gyermekkorában 

ugyanúgy örült, hogy véget ért a tanulás, ám később visszatekintve már másképpen látta.) A 

lecke címe is itt található magyarul. Furcsa lehet ez az elnevezés a gyerekeknek, de kiemeli, 

hogy az iskola érték. 

Kapcsolat: Az 5. feladatnál beszélhetünk olyan helyekről és helyzetekről, amikor nem 

jutnak el a gyerekek iskolába: vajon mi mindent veszítenek ezzel? A játéknak ráhangoló sze-

repe van, az iskolai emlékek felidézésével teremt hangulatot, a közös élmények pedig már 

sugallják a közösség fontosságát. 

Megjegyzés: Előfordulhat olyan eset, hogy egy tanuló teljes mértékben elutasítja az 

iskolát/tanulást/közösséget. Ennek a hátterében valamilyen kudarc, probléma, esetleg rossz 

tapasztalat, trauma állhat. A pedagógus a következő órákra készülhet úgy, hogy ilyen eseteket 

vagy ezt a tanulót116 helyezi középpontba.  

 

2–3. feladat + Olvasmány. Különböző gyermeki véleményekben jelenik meg az, hogy 

mi lehet az iskola szerepe a tanulásban. A tankönyvcsaládban ezt a módszert többször alkal-

mazzuk, de ajánljuk a pedagógus számára gyakrabban is, ha karakteres véleményeket lehet a 

témával kapcsolatban megfogalmazni.117 Fontos cél lenne az, hogy a tanulás szót tágabb érte-

lemben használjuk: mindig és bárhol lehet tanulni, az információ lehet hasznos, érdekes vagy 

egyszerűen véletlen – mindegyik értékes. Nem szerencsés az a szemlélet, hogy a tanulást csak 

iskolai vagy valamely intézményi keretben történő dolognak fogjuk fel. A c) és az e) szöveg 

éppen erről szól: ugyanakkor fontos összegezni, hogy milyen előnnyel jár az, ha szervezetten 

                                                           
115 Talán hosszabb távú cél, de kritizálás és panaszkodás helyett a tudatos elemzésre, értékelésre szoktatva a 
gyerekeket, valódi társadalmi egyeztetés kezdődhet az iskolával kapcsolatban. Ha megtanulják, hogy pro és 
kontra érveket is keressenek, reálisabb elvárásokat és célokat tűzhetnek ki a későbbiekben is. A legnehezebb 
rész azonban saját valós igényeink feltárása. Könnyen mondhatják a diákok, hogy „ne kelljen tanulni”, ám to-
vább beszélgetve hamar felmerülhet, hogy nem jó tudatlannak maradni. 
116 Ez azt jelenti, hogy ha a gyermek rossz státuszú az osztályban, akkor a tanár jobban figyel a munkaformák 
alkalmazásánál az ő szerepére: több páros munka, aktívabb feladatok, többszöri megszólítás (mindez értelem-
szerűen akkor, ha nem ütközik ellenállásba a tanuló részéről). 
117 Legalább 4 vélemény legyen, és összetettek! Jó módszer az, ha egy szabad beszélgetés után a tanár lejegyzi 
az elhangzott gondolatokat, és a tanulók véleményéből alkot állításokat, szövegeket, majd ezekből vitát szervez 
egy későbbi alkalommal. 
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és a képzett mentorral tanulunk. Az olvasmány humoros hangvétellel szól erről, az azt követő 

feladatok118 segítenek kibontani ezt a résztémát. 

Tanítási javaslat: Hasznos és érdekes lehet, ha tudatosítjuk a gyerekekkel, mennyi min-

dent tudnak már. Ebben például egy rövid játék segíthet: egymás után mondjanak valamit, 

amit tudnak, de kétszer nem hangozhat el ugyanaz.119 

Kapcsolat: A 6. osztályos tankönyv 21-23. leckéiben is kulcstéma a tudás, tanulás. 

 

4–6. feladat + Kreatív feladat. Mind a négy feladat az iskolai életről szól, ezért választ-

hatunk közülük, vagy felcserélhetjük a sorrendet. A kreatív és az 5. feladat a saját iskolánkat 

veti össze másokéval, azzal a céllal is, hogy jó ötleteket gyűjtsünk. A 4. feladat strukturáltab-

ban, problémamegoldó szemlélettel közelíti meg a tanulók iskolai életét. Itt a vitának, egyez-

tetésnek is szerep jut. A 6. feladat szintetizálja a lecke anyagát: az „álomiskola” magába fog-

lalhatja a megbeszélteket, de kérjük meg a gyerekeket arra, hogy valóban iskola legyen. Ehhez 

előbb el kell dönteniük, mi az iskola célja, mit szeretnének a tanulók, tanárok, szülők, legyen 

napirend stb.  

Tanítási javaslat: Az oldalon látható képek kétféle célt szolgálhatnak. Egyrészt a hagyo-

mányos munkaformák mellett ezek feloldására mutatunk mintát a csoportos szerveződéssel. 

Itt továbbléphetünk: Milyen egyéb módokon lehet kiléptetni az iskolai tanulást a hagyomá-

nyos keretekből (tanóra, pad, terem, tankönyvek, kirándulás, erdei iskola)? Beszélhetünk 

egyéni tanulásról, távoktatásról vagy az internet segítségével történő tanulásról. Mindezt be-

illeszthetjük a történetiségbe is: Hogyan tanultak régebben, kik tanulhattak stb.?120 A másik 

út, ha kiegészítjük a képeket más iskolai viszonyokkal, más kultúrákban, régiókban.121 Olyan 

helyekről is kereshetünk képet, illetve beszélhetünk róluk, ahol problémát jelent az iskolába 

járás, és a népesség egy része nem jut oktatáshoz.122 Végiggondolhatjuk közösen, mihez nem 

jutnak hozzá ezek a gyerekek, milyen esélyektől lesznek megfosztva. 

Kapcsolat: A 6. osztályos erkölcstankönyv foglalkozik a gyerekek oktatáshoz való jogá-

val, a hetedikes hasonlóan az iskolai élettel. A 4. évfolyamon szintén szó volt az iskoláról.  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A kreatív feladatban különböző iskolák honlapjait vethetik 

össze a tanulók. Ugyanitt Karinthy Frigyes Gyermekkori naplóját ajánljuk. 

 

                                                           
118 A 4. feladatban említett három tudásfajtát (deklaratív, képesség és elmélet) azért is fontos elkülöníteni, 
mert a „hasznos tudás” emlegetése megtévesztő: sokszor nem egy cselekvés elvégzésében segít a tudásunk, 
hanem a világ megismerésében, illetve a kultúrkincs megőrzésében. Valószínű, hogy túl sok „haszna” nincs an-
nak, ha tudjuk, hány holdja van a Marsnak, mégis a gyerekek érdeklődéssel fordulnak ilyen információ felé. 
119 Minél többféle tudást nevezünk meg, annál jobb, még az egészen alapvetőek is: Tudok futni. Tudok fogat 
mosni. Tudom, mennyibe kerül a kedvenc csokim. Tudom, hány holdja van a Marsnak. A játék akkor jó, ha „pö-
rög”, és rövid idő alatt sok dolog elhangzik. Dobhatunk egymásnak labdát, így még jobban kell figyelni. 
120 Neveléstörténeti könyvek: http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tarta-
lom/tamop425/2011_0001_520_nevelestortenet/pr01.html 
121 Tanórák felvételei: http://www.timssvideo.com/ 
122 Ilyenek például néhány afrikai régió, de a menekülttáborokban évekig élő gyerekek is. Az UNICEF jelentései-
ben találhatunk ezekről híreket. http://unicef.hu/?s=oktatás 

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nevelestortenet/pr01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nevelestortenet/pr01.html
http://www.timssvideo.com/
http://unicef.hu/?s=oktatás
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18. lecke – Itt vagyok honn 

A lecke123 tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Magyarország mint az otthonunk, a magyar kultúrát jelképező és jelentő dolgok – 

1., 2., 5. + Játék (125. old.) + Kreatív feladat (134. old.) 

 A haza fogalma – 3. feladat 

 Magyarországon élő népek, nemzetiségek, kultúrák – 4., 5. feladat 

 

Bár a kulturális-nemzeti közösség inkább a 4. kerettantervi nagy témakörhöz tartozik, 

foglalkozunk Magyarországgal és a magyar kulturális közösséggel mint fontos csoportjaink 

egyikével. A gyerekek személyes kötődését konkrét, ismerős szimbólumok, helyszínek, kultu-

rális elemek segítségével elevenítjük fel. Megkíséreljük megfogalmazni, mi a haza, a nemzet, 

elsősorban itt is asszociációk segítségével. Majd a sokszínűséget emeljük ki a nemzetiségek és 

a más országokban élő magyar közösségek tanulmányozásával. 

Kapcsolat: A 4. évfolyamon szintén kiemelt téma, elsősorban a nyelven, szokásokon, 

ünnepeken keresztül közelítjük meg. A lecke témáit 6. osztályban részletesen beszéljük meg.  

 

1–2. feladat + Kreatív feladat. A feladatok ráhangoló, egyben kulturális ismeretter-

jesztő funkciót is betöltenek, és lehetőséget adnak a differenciálásra. A 2. feladat idézete azt 

emeli ki a tanulók számára, hogy bármi tartozhat ide, amit ő magyarnak tart, és ami számára 

otthonosságérzetet teremt.124 A kérdések125 arra is utalnak, hogy az otthonért felelősséggel is 

tartozunk, és kritikus szemmel, de javító szándékkal tekinthetünk körül.  

Kapcsolat: Az 5. feladat példát mutat arra, hogyan tehető élővé egy magyar kulturális 

elem. A játék rövid ráhangoló feladat Magyarország értékeinek felsorolásához. 

 

3. feladat. Cél az, hogy minél több gondolattársítás kerüljön elő, bármilyen megfogal-

mazásban. Jó lenne elkerülni a „szabvány” szövegeket, bátorítsuk a gyerekeket, hogy ne a tan-

könyvek, ünnepkörök közismert frázisait említsék! 

Tanítási javaslat: Ha ugyanazt a szót több pár vagy csoport kapja meg, érdekes össze-

vetni, miben hasonlítanak a listák/gondolattérképek, illetve azt, hogy milyen átfedés van a 

különböző szavak listái között. 

 

4. feladat. Tartalmaz egy rövid ismeretközlő részt, amelyet vizuálisan nem emel ki a 

tankönyv. A feladat célja a nemzetiségek létére irányítani a figyelmet – méghozzá azt is meg-

                                                           
123A lecke címe Petőfi Alföld c. versére utal, ugyanakkor a Radnóti-idézettel is összeköthető. 
124 Ajánljuk a Magyarország száz csodája című háromrészes könyvsorozatot (Totem Plusz Kiadó, 2001–2009), 
amelyben a híres helyszínek mellett rejtett értékek is szerepelnek. A tanulók kereshetnek településükhöz közeli 
helyszíneket. Ezenkívül az 1. feladatban bemutatott közismert, jelképes dolgokon túl kereshetnek kevésbé is-
mert, helyi értékeket: ritka madarak, növények, idős fa, sajátos ételkészítési mód, szóhasználat. Ez különösen a 
vidéki, falvakban élő gyerekek számára lehet tanulságos.  
125 A 2. feladat 1. kérdésével vigyázni kell! Itt se legyen valamilyen helyes „elvárt válasz”! Érkezhet valamelyik 
tanulótól az a válasz is: „nem”. Alakítsuk át érvelő, vitatkozó feladattá, hogy a gyerekek csakugyan végiggondol-
ják, miért ezt az álláspontot képviselik! 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

82 

mutatva, hogy az a nép, amelyik az egyik államban többségben van, egy másikban kisebbség-

ben lehet. Megemlíthetjük azt is, hogy a nemzetiségek tagjai általában két kultúrához tartozó-

nak érezhetik magukat. Beszélhetünk a történelmi és jelenkori okokról is, a tanulóknak bizo-

nyára van olyan tapasztalatuk, hogy költözés, munkavállalás, házasság révén kerül valaki más 

kultúrába. 

Tanítási javaslat: Először – feladaton belüli ráhangolásként – idézzük fel, kinek milyen 

ismerete van a népcsoportokról, országokról, kultúráról! Itt egyben kiderül az is, kinek van 

tapasztalata (család, ismerős) a kisebbségi létről. Ezután a számokkal is lehet foglalkozni – ta-

nári magyarázattal –, de nem feltétlenül szükséges. A színezés mutatja az arányokat.126 

 

5. feladat. Célja az, hogy megmutassuk a tanulóknak, hogy a számukra talán a régmúlt-

hoz tartozó „múzeumszagú” hagyományok életben tarthatók vagy feléleszthetők és továbbvi-

hetők.  

Tanítási javaslat: A képek megfigyelése után a tanulók kutathatnak különböző tájegy-

ségek forma- és díszítőelemei után – vagy felidézhetik más tantárgyakból –, és tervezhetnek 

ők maguk is tárgyakat. Kereshetünk olyan zenéket, amelyek népzenei motívumokat, dallamo-

kat dolgoznak fel127, és megbeszélhetjük, hogyan hatnak ezek rájuk. Meghívhatunk kézműves 

mestereket vagy néptánctanárt.128 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A kreatív feladat több, magyar szokásokkal, személyekkel 

kapcsolatos kutatási témát kínál. 

 

19. lecke – A szabályok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A szabályok szerepe: szervezés, együttélés, életvitel – 1., 2., 3., 4., 5. feladat + Játék 

(126. old.) + Olvasmány (109. old.) 

 A szabályok megszegésének következményei – 6. feladat + Dramatikus feladat (140. 

old.) 

 Szabályok az iskolában, közös szabályalkotás – 7. feladat + Kreatív feladat (134. old.) 

 

Ez a téma alsó tagozattól kezdve szinte mindegyik évfolyamon előkerül. Az emberek – 

a felnőttek is – kötöttségek között élik az életüket, amelyek írott, íratlan, kimondott vagy rej-

tetten elvárt szabályozó elvek formájában vannak jelen. Ez a rendszer sokkal bonyolultabb 

annál, hogy egyértelmű és megtanulandó „társadalmi normák, szabályok”-nak tekintsük őket, 

                                                           
126 Egy köztes információ hiányzik: a második ábra az összes kisebbséget 100 százaléknak tekinti, viszont a felső 
csak a magyar lakosságot ábrázolja, nem jelenik meg Magyarországon belül a kisebbségek aránya. Ezért érde-
mes külön kiszámolni és ábrázolni ezt is: a lakosság hány százalékát alkotják a nemzetiségek. Az itteni számok 
alapján a népesség kb. 6%-a tartozik valamilyen nemzetiséghez önbevallás alapján. 
127 Például a Holdviola együttes, a Balkán Fanatik feldolgozásai vagy a Deep Forest világzenéje (Marta's song, 
Freedom cry). 
128 Tantárgyi koncentráció lehetősége például a vizuális nevelés vagy a hon- és népismeret tantárggyal: közös 
program, témanap szervezése. 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

83 

hiszen függenek a személyektől, a helyzetektől, a kulturális közegtől, mégis szükséges az egy-

értelműség ahhoz, hogy a csoport ezek alapján az életét szervezni tudja. Közvetett cél termé-

szetesen a szabályok értelmének, funkciójának a belátása, a szabálytudat és -követés fejlesz-

tése. Ugyanakkor mindig hagyjuk meg a gyerekeknek a kérdezés, a kritika lehetőségét, hiszen 

valójában a szabályokat – a már meglévők megismerése után – a csoport maga alakítja, és 

néha a szabályoknak való teljes megfelelés sem életszerű vagy adaptív.129 Ezzel az állampolgári 

kompetenciák, a demokratikus szemlélet mellett a távlati gondolkodást, az érdekek mérlege-

lését is fejlesztjük. 

 

1–3. feladat. Itt különösen ajánlott játékkal kezdeni az órát, majd ennek kapcsán meg-

beszélni: mire való a szabály, honnan lehet megtanulni, lehet-e változtatni rajta, mi történik, 

ha valaki nem tartja be. A játékszabályok esete ugyanakkor könnyű, mivel véges számúak, jól 

megfogalmazhatók, és pontosan tudjuk, mi a céljuk. A következő feladatokban hirtelen kitá-

gítjuk a kört: a közlekedési szokásoktól kezdve az illemszabályokon át sokféle szabályozó elem 

jelenik meg. Ezeket elemezve megnézzük, mi lehet az értelmük, céljuk, kire vonatkoznak és 

azt, ki alkotta ezt a „szabályt”. A szabály definiálásánál130 a harmadik feladatban csoportosít-

hatjuk ilyen módon őket. 

Megjegyzés: A 2. feladat rövid dramatizálásának egyrészt az a célja, hogy az utasítás 

mögötti elvárás értelmét megkeressék a tanulók, másrészt az, hogy megértsék, hogy az indok-

lást, magyarázatot is hasznos közölni. Így nem (vagy kevésbé) érződik autoriter megnyilvánu-

lásnak. 

 

4–5. feladat. A szabály fogalmának körülírását bővítjük, és szerepét beszéljük meg 

ezekben a feladatokban, a pedagógus választhat közülük (beszélgetés vagy vita). A korábban 

összegyűjtött példák – de ide csatolható a dramatikus feladatban kitalált történet is – alapján 

sokféle esetből próbálunk általánosítani.131 

Tanítási javaslat: A vita megszervezéséhez kipróbálásra ajánljuk azt a módszert, amely 

a 116. oldal 6. feladatában szerepel. Először érdemes olyan párokat vagy csoportokat kialakí-

tani, ahol éles(nek tűnő) ellentét van a véleményekben. A vitában nem meggyőzni, hanem 

                                                           
129 Érdekes ellenpélda az Elátkozott Ella c. amerikai mesefilm (r.: T. O’Haver, 2004), ahol a főszereplő minden 
felszólításnak engedelmeskedik (0–11. perc). 
130 „...a szabály olyan – szóban vagy írásban kifejezett, vagy csupán a viselkedés révén közölt – elvárás, amely 
kifejezi, hogyan lehet vagy kell viselkedni meghatározott körülmények között.” „A szabály objektuma (vagy cím-
zettje) szempontjából nézve tehát a szabály olyan elvárás, amelyet mások fogalmaztak meg vele szemben, vagy 
az általa megfogalmazott elvárást mások is támasztják vele szemben, az érvényesítés szándékával. Ha […] tág 
értelemben használnánk a szabály kifejezést, […] meg kellene különböztetnünk az egyéni kognitív szabályokat, 
amelyeket az egyének elkülönülten fogalmaznak meg saját viselkedésükre vonatkozóan. Ilyen tág értelemben 
szabálynak tekinthetnénk például az egyénnek azt az elhatározását, hogy mától időben elindul a munkahelyére, 
nem fog rágyújtani, rendben tartja a lakását, vagy kedves lesz bizonyos személyekhez. Mi azonban szabályokon 
eleve kulturális szabályokat értünk.” Farkas Zoltán: A kultúra, a szabályok és az intézmények 
http://mek.oszk.hu/03000/03092/03092.htm#20 
131 A fent említett komplexitás sok vitára, dilemmára ad lehetőséget – ezt a pedagógusnak is érdemes előre vé-
giggondolni. Nehéz a sokféle jelenségre, amelyet szabálynak hívunk, egyöntetű értelmezést adni. Például meg-
várjuk-e a zöld lámpát, ha késő este van, és nem jár autó az úton? Okozok-e kárt, ha az iskolában nem váltok 
cipőt, amikor az tiszta? Milyen baj származik abból, ha nem köszönök a szomszédasszonynak? 

http://mek.oszk.hu/03000/03092/03092.htm#20
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megérteni kell egymást, ennek során közeledhetnek az álláspontok. A másik mondanivalójá-

nak ismétlése miatt a vitatkozók kénytelenek egymásra figyelni, és így jobban halad a kommu-

nikáció.  

 

6. feladat + Dramatikus feladat. Konkrét példák szabálytalanságokat felmutató hely-

zetekre. Elsősorban a felelősség kérdése van fókuszban. Azért is foglalkoztunk ennyit a szabá-

lyok értelmezésével, hogy a gyerekek ne csak valamilyen „felülről érkező” és szankciókkal kí-

sért jelenségnek lássák őket, mert úgy kevésbé azonosulnak velük. Korábban már előkerülhe-

tett a büntetés kérdése, itt beszélhetünk arról is, hogy egy (meggondolatlan) viselkedés kire 

vagy mire hat még, és milyen felelőssége van ebben a cselekvőnek. 

 

7. feladat. Az iskolai házirend tanulmányozása az eddigieket összefoglaló feladat, de 

választható, hiszen itt is szabályokat értelmezünk. Ezek viszont minden aspektusból elemez-

hetők: van írott forma, összevethetők a napi gyakorlattal, véleményezhetők, hiszen közvetle-

nül hatással vannak a tanulókra, és kritizálhatók – amely kapcsán kérdezzük meg mindig, hogy 

az eredeti céllal van a gond, vagy a megvalósítással!132 

Kapcsolat: A kreatív feladat a Diákparlament működését mutatja be. A házirendről 

szóló vitát ilyen keretben is kipróbálhatjuk. Ez valószínűleg külön órát igényel, de komolysága 

és komplexitása miatt igen hasznos lehet. 

 

Olvasmány. Érdekes a párhuzam a felnőttek által közölt – óvodai – szabályok, és a né-

hol átvitt értelmű életviteli elvek között. Fontos tanulság, hogy szabályokat magunknak is ál-

líthatunk fel, amelyeket nem ellenőriz és nem szankcionál senki, mégis követendőek. Másik 

szempont, amelyre a feldolgozó kérdések vonatkoznak az, hogy miért is állítják fel, tanítják 

meg a szabályokat a felnőttek, és várják el betartásukat a gyerekektől.  

Tanítási javaslat: Csoportokban, megegyezéssel (vagy egyéni feladatként) fogalmazza-

nak meg a tanulók tíz olyan szabályt, amelyet a legfontosabbnak tartanak a harmonikus élethez! 

Kapcsolat: Itt visszacsatolhatunk az első fejezetben megbeszélt egészséges élet, célok 

témákhoz (2., 4., 5. lecke). 

 

20. lecke – Beilleszkedés a közösségbe 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Új közösségbe illeszkedés segítése, nehézségei – 1., 2. feladat + Olvasmány 

(110. old.) 

 A sikeres beilleszkedés feltételei – 3. feladat + Játék (126. old.) 

 Alkalmazkodás a közösséghez, konfliktushelyzet – 4., 5., 6. feladat 

 

                                                           
132 Például, ha szerintük nem jó, hogy nem lehet kerékpárral érkezni az iskolába, mert balesetveszélyes vagy 
ellophatják, akkor indokolják meg a tanulók: a) miért lenne fontos, hogy lehetőség legyen erre, b) hogyan véd-
hető ki a két probléma más módokon.  
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A lecke a tankönyv utolsó témablokkját indítja el. Ebben a szakaszban a közösség mű-

ködésének néhány feltételével foglalkozunk, amelyek többféleképpen függhetnek össze. Ezért 

a feldolgozás során a négy lecke feladatainak sorrendje keveredhet. Például a beilleszkedés-

befogadás témánál (20. lecke) könnyen előkerülhet az előítélet mint hátráltató tényező (23. 

lecke). A konfliktusok bármelyik feltétel sérülésénél megjelenhetnek. Ezért minél nagyobb ru-

galmasságot javasolunk itt is.133 A 20. lecke két kulcsértéke, fókuszpontja a befogadás és az 

alkalmazkodás. Elsősorban az új csoporttag megismerését és helyzetének megértését, vala-

mint befogadásának segítését tűzzük ki fejlesztési célul, ezenkívül az alkalmazkodás jelentősé-

gét és nehézségeit gondoljuk végig. De arra is szükség lehet, hogy a gyerekeket megtámogas-

suk abban, hogy magabiztosabbak legyenek, ha új csoportba kerülnek. 

 

1–2. feladat. A ráhangolás olyan tapasztalatokat hív elő, amelyeket a gyerekek megél-

tek egy új csoportba, helyzetbe, közösségbe kerülés alkalmával.134 Ennél a fejlesztésnél nagy 

szerepe van az azonosulásnak, empátiának, nézőpontváltásnak: próbálják meg elképzelni a 

tanulók az új társ helyzetét! A dalszöveg mint mottó igényelhet magyarázatot: a teljes történet 

rövid ismertetését. Itt a hangsúly a közösség védő szerepén van, és előkerül a kölcsönösség 

szempontja is. 

Tanítási javaslat: Talán többen ismerik a tanulók közül a Maugli-történet valamelyik 

feldolgozását: meghallgathatjuk a teljes dalt, vagy részletet nézhetünk a Disney-filmből. Ha 

nem ismerik vagy távol áll tőlük, elég rögtön az általánosító kérdésekre rátérni: Miért jó egy új 

tag befogadása, ki mivel gyarapodhat? Kereshetünk párhuzamot sportban vagy spontán cso-

portokban. 

Kapcsolat: Az olvasmány egy konkrét esetet ír le, amelyet a feladatok segítségével 

elemzünk. Itt mód van jelenetek eljátszására, dramatizálásra is. Néhány tanulónak könnyebb 

lehet innen indulva feldolgozni a témát, mint saját eseteken keresztül.  

 

3. feladat. Fontos része az áttekintésnek, célja, hogy minél több oldalról, szempontból 

vizsgáljuk meg a sikeres beilleszkedés feltételeit. A táblázatok ezt szolgálják. Mindez azt su-

gallja, hogy mindkét fél viselkedhet úgy, hogy segítse, és úgy is, hogy akadályozza a jó kapcso-

lat kialakulását. Bár a befogadást hangsúlyozzuk, ugyanolyan fontos végiggondolni, mit tehet 

valaki az új tag helyzetében (például kapcsolatteremtés, részvétel a programokban, közlékeny-

ség), és azt is, melyek azok a tulajdonságok, amelyeket nem tud elfogadni egy közösség. Min-

denképpen indokolják meg a tanulók, hogy valóban zavaró, esetleg elfogadhatatlan a tulaj-

donság135, vagy csak szokatlan! Ezzel az önismeretet is fejlesztjük: Mi elfogadható, mi tolerál-

ható és mi elutasítandó számomra? Külön kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy közösségben 

                                                           
133A tankönyv leckéinek feladatai egy-két fókuszponton maradnak, de ahogy az erkölcstannál már megszokhat-
tuk, a tanulók által felvetett esetek magukkal hozhatják a többi tananyagot is. 
134A példák között lehet olyan, ahol egy már meglévő erős közösségbe kerül valaki, vagy olyan, amikor mindenki 
új tag, és akkor kezd alakulni a közösség (például táborban). 
135 Bizonyos magatartásformákat elutasít minden közösség, amely egyfajta büntetése, kiszelektálása ezeknek. 
Ilyen például az agresszió, a csalás vagy a közös munka hátráltatása, akadályozása. 
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ezek az értékek is különböznek, és belső konfliktust okoz a befogadás kérdése.136 Fontos annak 

tudatosítása, hogy mindenkinek egyéni felelőssége is van abban, ha valaki a perifériára kerül 

a csoportban. 

Tanítási javaslat: Érdemes csoportos munkaformában feldolgozni. Nagy létszámú osz-

tályban minden csoport egy „rubrikát” kaphat. Egyszerűsíthető a grafikai szervező, ha kihagy-

juk a különböző csoportokat.137 Ezek elsősorban azért szerepelnek itt, hogy a tanulók konkrét 

helyzeteket tudjanak elképzelni.  

Kapcsolat: Visszautalhatunk a 2. fejezet 10. leckéjére, ha ott szóba kerültek az elfoga-

dást, a kapcsolatépítést nehezítő és könnyítő tulajdonságok. A sztereotípiákkal, előítéletekkel 

a 23. lecke foglalkozik. A játékban azt gyakorolhatjuk, hogyan tudjuk bővíteni a csoportunkat 

egymás megismerésével, a másik fontosságának felismerésével. 

 

4–6. feladat. Olyan szituációkkal indulunk, amelyekben valamilyen csoportnorma vagy 

közösségi (többségi elvárás) és egyéni szempont konfliktusa jelenik meg. Fontos, hogy mindig 

mérlegelni kell mindkét oldalt, hiszen téves az az általánosítás, hogy mindig alkalmazkodni kell 

a csoportnormához; ez az egyén számára – de akár más, nagyobb közösség számára – lehet 

rossz is.138 Ha lehet, itt élesítsük ki a dilemmahelyzeteket, mivel sokszor kerülhetnek ilyenbe a 

tanulók. A 6. feladat célja az, hogy a tanuló maga végiggondoljon egy megélt helyzetet, de 

nem kell megosztania az osztállyal.  

Kapcsolat: A 6. lecke 4. feladata szintén dilemmahelyzeteket dolgoz fel. 

 

21. lecke – Együttműködés 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Együttműködés a közös feladatokban – 1., 5. feladat + Játék (127. old.) 

 A bizalom mint az együttműködés feltétele – 2., 3., 4. feladat 

 A csoporton belüli feladatmegosztás, szerepek – 5., 6. feladat + Olvasmány (112. 

old.) + Dramatikus feladat (142. old.) 

 

A lecke – talán a látszat ellenére – rendkívül gazdag tartalmú, ugyanis a csoport műkö-

désének legfőbb tényezőit felsorakoztatja, és összefűzi az önismerettel is. Bizalom, kölcsönös-

ség, csalás, feladatmegosztás, igazságosság, személyiséghez illő szerep, kommunikáció, pozitív 

és negatív jelzések, érdekütköztetés és akár a csoportban elfoglalt helyzet is szóba kerülhet. 

 

                                                           
136 Bár az egyszerűség kedvéért a közösség döntéséről, értékrendjéről beszélünk, igen kicsi a valószínűsége an-
nak, hogy a tagok mind ugyanúgy gondolkodjanak egy-egy esetről. Éppen ebből származhat az alkalmazkodás 

 saját véleményhez ragaszkodás konfliktusa. 
137 Például négy gondolattérkép: közösség segít, közösség akadályoz, új tag segít, új tag nehezít kiindulópontokkal. 
138 Például az olyan jelenségek, mint a súgás, puskázás, „betyárbecsület” fontos csoportösszetartó tényezők 
lehetnek, ugyanakkor a gyermek pontosan tudhatja, hogy más környezete – de akár önmaga is – mást vár el 
önmagától. Ez feszültséget okoz benne: segítsük ennek megértésében, de ne úgy, hogy azonnal elítéljük a fenti 
cselekvéseket. 
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1. feladat. Ráhangolásként a már eddig is sokat játszott játékokra gondolunk vissza, de 

ha ez így nehéz, kipróbálhatjuk a gyűjteményben szereplő, együttműködésen alapuló játéko-

kat. Ezekről beszélgethetünk az ott található kérdések alapján. 

 

2–4. feladat. Egy rövid olvasmány mint „tanmese” jelenik meg a leckén belül. A rövid 

történet felveti a kölcsönös megbízhatóság kérdését, és azt, miért lehet szükséges ez a hosszú 

távú együttműködéshez. Mi történik, ha sérül a bizalom? Milyen kárt okozhat a csalás (= a 

bizalom kihasználása)? A mérleg egyrészt mint az igazságot feltáró – a csalást leleplező – esz-

köz, másrészt az igazságosság (kölcsönösség, egyenlőség) jelképe jelenik meg.139 A 3. feladat-

ban más módon tudjuk megfogalmazni, mi a bizalom. A 4. feladat szintetizáló, személyes jel-

legű feladat.  

Tanítási javaslat: A kifejezésekből összeállított mondatok köré rövid történeteket, szi-

tuációkat találhatnak ki a tanulók. Tanári segítségként megadhatunk történetvázakat140, pél-

dául: ...jó ismerősöm. Én mindig megbíztam benne, mert ő..., de egyszer az történt, hogy... 

Először azt hittem, hogy... Ez nagyon rosszul esett. Megtudtam azt is,... Ezután én már... Egy-

szer csak megtudtam azt, hogy... Úgy döntöttem, hogy...  

 

5. feladat. Több lépésből áll. Az általánosabb viszonyulások, fogalmak értelmezése 

után praktikusabb területhez, a csoportos feladatvégzéshez érkezünk. Az a) pont a – néha nem 

tudatosan felvállalt, inkább a személyiségből fakadó – „szerepeket” mutatja be. Ilyenek az „ír-

nok”, az „időfigyelő”, a „bátorító”, az „ötletelő”, a „feladatkövető”, a „továbbmozdító” vagy 

„szervező” stb.141 A mintamondatok a feladatvégzés közben hangozhatnak el. Kérdezzük meg 

a tanulóktól, van-e olyan ezek között, amelyhez hasonlót ők szoktak mondani! (Természetesen 

más ötletek is összegyűjthetők.) Önismereti szempontból érdekes, mi a legjellemzőbb egy-egy 

emberre, és kiderülhet az is, hogy valaki teljesen passzív. A b) pontban már szándékosan nem 

személyes kérdést teszünk fel, mivel itt bevonjuk a hátráltató megnyilvánulásokat.142 A c) pont 

általánosságban vizsgálja a feladatmegosztást.  

Tanítási javaslat: A b) pont kiváltható vagy megerősíthető a dramatikus játékkal, ahol 

különböző szerepek szerint kell viselkedni. Az itt spontán elhangzott mondatokat is összegyűjt-

hetjük, és arról is beszélhetünk, ki hogyan élte meg a helyzeteket, milyen érzései támadtak 

például az akadályozóval szemben. A c) pont kérdéseit csoportokban párhuzamosan vitathat-

                                                           
139 Természetesen a tanulóknak bármi más is eszükbe juthat. 
140 A 15. lecke Kreatív feladatához hasonlóan (132. old.). 
141 A szerepek „elnevezését” megadhatjuk, de csak segítségképpen. Ne tűnjön úgy, hogy ezek valamilyen rög-
zült jellegzetességek, hiszen egy személy többféle módon is részt vehet a csoportmunka továbbgördítésében. 
Inkább funkciókban, feladatkörökben gondolkodjunk! 
142 Megfogalmazhatunk és bemutathatunk ilyeneket is, majd megbeszélhetjük, vajon milyen „szerep” kapcsol-
ható ezekhez. Például: Nem tudom, mit lehetne még írni. Elég lesz ennyi is, minek túlbonyolítani? Hát ez elég 
gyenge lett. Én nem értek ehhez. Mindig a te hangodat lehet csak hallani, azt hiszed, te tudsz mindent? Ne sür-
gess már! Csinálják csak a stréberek! De uncsi már megint ez a feladat, semmi kedvem hozzá. Nem fogom ma-
gam kiröhögtetni... 
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ják meg a tanulók. Ezekhez érdemes grafikai szervezőt: táblázatot, gondolattérképet aján-

lani.143 Ha gyakorlatiasabban szeretnénk feldolgozni, egy rövid előkészítést követően konkrét, 

valódi feladatot is átbeszélhetünk, vagy a tanulók megtervezhetnek például egy osztálykirán-

dulást. 

Kapcsolat: Ez utóbbi pont visszacsatolódhat az 5. lecke (Vannak-e céljaid?) közös célki-

tűzéseihez. Az önismereti témákhoz (1. fejezet) kapcsolódva pedig a tanulók például leírhat-

ják, hogy szerintük nekik milyen csoportfeladatok lennének a legmegfelelőbbek. Érdekes vál-

tozat lehet, hogy ha egymásnak jelölnek ki feladatokat a társuk képességeinek megfelelően, 

megindokolva. Ezek köthetők a konkrét program tervezéséhez is. 

Megjegyzés: Fel kell készülni arra – a c) pont negyedik kérdése fel is veti –, hogy előke-

rülnek a csoportmunkából kizáródó gyerekek is – vagy azért, mert nem akarnak részt venni 

benne, vagy mert a csoport „hagyja ki” őket. A téma jó alkalom lehet e jelenség okainak a 

feltárására, a moderálással pedig mintát kaphatnak a tanulók a megfelelő kommunikációra.144 

Kérdés lehet az, kényszeríthető-e valaki olyan feladatra, amelyet nem szeret, ki dönti el, mi-

lyen az igazságos munkamegosztás, jobb-e, ha mindenki kap feladatot, vagy az erre legalkal-

masabbak végezzék inkább. 

 

Olvasmány. A szöveg párhuzamot von az emberi és az állatcsoportok együttműködése 

között. Érdekes kutatási feladat lehet még több állatfajról ilyen információt gyűjteni. A téma 

az emberi környezetben tágítható afelé is, hogy milyen módon működnek együtt az emberek 

nagyobb rendszerekben vagy más helyzetekben. Például milyen együttműködés kell ahhoz, 

hogy kenyér kerüljön az asztalunkra, hogy egy baleset sérültjét ellássák, hogy megtanuljon egy 

gyerek írni-olvasni, hogy megnézzen egy tévéfilmet, hogy eljusson egy másik városba stb.? Mit 

tehetnek, kihez fordulhatnak az emberek, ha rosszul érzik magukat az utcán, ha eltévednek, 

ha váratlanul hatalmas vihar támad stb.?  

Megjegyzés: A 113. oldal 2. kérdése kapcsán szóba kerülhetnek a csoporton belüli fel-

adatok, de a szociometriai helyzet is: Ki az, aki elkülönül, és vajon miért? 

 

6. feladat. A második fejezet zárókérdéseihez hasonló, önreflexiót igénylő, éppen ezért 

személyes jellegű kérdéssor. Ilyeneket más témákhoz is összeállíthat a pedagógus. 

 

22. lecke – A konfliktus 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A konfliktusok jellemzői – 1., 3. feladat 

 Viselkedés, asszertivitás konfliktushelyzetben – 2., 4. feladat 

 Megoldás, igazságtétel, külső békéltető szerepe – 5. feladat + Olvasmány (114. old.) 

 Iskolai zaklatás – 2. feladat + Dramatikus feladat (142. old.) 

                                                           
143 Ha még komplexebbé szeretnénk tenni a feladatot, akkor ennél a szakasznál kaphatnak szerepeket a tanu-
lók, például valaki az időfigyelő, valaki a szervező-moderátor, valaki az írnok, valaki a szóvivő lesz a beszámoló-
nál. 
144 Törekedjünk arra, hogy ne legyen vádaskodás, viszont a gyerekek nagyon határozott én-üzenetekkel fejez-
hessék ki azt, mi a problémájuk az adott helyzettel, magatartással. 
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A konfliktushelyzeteket már elemeztük a 13. leckében, ezért ahhoz kell igazítani a lecke 

aktuális témáját és tanítási céljait. Lehet ismétlő-megerősítő funkciója, ez esetben utaljunk 

vissza az ott megbeszéltekre! A kettő elkülöníthető úgy, hogy a 13. lecke inkább a személyes 

(baráti) konfliktusokra vonatkozzon, itt pedig a csoporton belüli, többszereplős konfliktusok 

kerüljenek sorra. Ezekben nagyobb szerepe lehet a konfliktuson kívüli személyeknek mint né-

zőknek vagy közvetítőknek, békéltetőknek. Lehet úgy is kombinálni, hogy a helyszínekhez ren-

deljük a konfliktusokat: itt több az iskolai vagy egyéb csoportok keretében születő eset (iskola, 

tanulás, osztály). Vagy pedig kiemeljük a speciális elemeket: az iskolai/internetes zaklatás té-

máját és az egyéni viselkedési módokat is. Többféle képpel kombinálva a konfliktusok széles 

skáláját dolgozhatjuk fel.145 

 

1. feladat. A mottó azt mutatja be, hogy konfliktus esetén lehetőségünk van válasz-

tásra abban, hogyan tekintsünk rá: a saját sérelmünk avagy a kapcsolat a fontosabb, és ez 

miként befolyásolja a további cselekvésünket? Mivel a leckében a saját viselkedés megfigye-

lése fontos cél, a szöveg előkészíti ezt, de áttehetjük a feladatot a 4. elé vagy utána is, de akár 

záró-összegző elemként is jól funkcionál.  

Tanítási javaslat: Hasonlatok alkalmazásával érdekes kreatív megoldások születhetnek. 

A mottó ötlete alapján a tanulók megpróbálhatnak hasonlatokat írni, például: A harag olyan, 

mint a... A vita olyan, mint a... A kibékülés olyan, mint a... A düh olyan, mint a... . 

 

2–5. feladat. A négy feladat többféle sorrendbe tehető. Itt a hangsúly az önvédelmen, 

az asszertivitáson van, amelyet a 2. feladat vezet be, a 4. rövid információs szöveggel támogat, 

a 3. és 5. feladat pedig konkrét esetekbe helyezi ezt. A 4. feladat példái és táblázata kapcsán 

megbeszélhetjük azt is, mikor melyik viselkedésmódot érdemes választani.146 

Tanítási javaslat: A személyességgel óvatosan kell bánni. Nem minden csoportban nyi-

latkoznak szívesen a gyerekek arról, milyen viselkedés jellemző rájuk. Ha a tanár úgy látja, hogy 

ez így van, akkor például a 2. feladatot megoldhatják név nélkül (kis papírcetlire csak a betű-

jelet írják fel, majd összesítik az eredményt), a negyedikben pedig csak maguknak írják össze, 

milyen mondatokat mondanak ki leggyakrabban, és azok melyik oszlopba sorolhatók. 

Megjegyzés: A 2. feladat képe felveti az iskolai erőszak (bullying) témáját, ami a követ-

kező leckében is előkerül. Ha ezt kiemeljük, akkor a 2. és a 4. feladat után építsünk be olyan 

beszélgetést, amely a segítségkérés lehetőségeiről szól! Ide ajánljuk a dramatikus feladatot, 

amely egy rendszeres – online – zaklatás részletes leírása. Itt bővül a szereplőkör a kívülálló 

személlyel, aki aktívan védelmébe veszi a bántalmazott társát.147 Ezzel kapcsolatban minden-

                                                           
145 Például az http://ofi.hu/konfliktus oldalon szereplő képekhez készítsenek elemzést, párbeszédet, megoldási 
tervet vagy alternatív helyzetkezelést! 
146 Bár elsősorban az asszertív magatartást mutatjuk be, ezt a részt is kezeljük saját bonyolultságában: nem 
mindig van értelme vitatkozni, vagy éppen veszélyes is lehet. 
147 A fotó fiúkat ábrázol, a drámajáték viszont lányok között zajlik. Kutatások szerint mindkét nemre jellemző a 
zaklatás, csak az eszközök mások. A verbális agresszió főleg lányokra jellemző. 

http://ofi.hu/konfliktus
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képpen beszéljünk a kívülállók lehetőségeiről és felelősségéről, valamint arról is, hogy az on-

line zaklatás ugyanolyan bántó, mint a személyes, viszont jóval több ember lehet tanúja, és 

gyakran nem lehet védekezni ellene.148 

 

Olvasmány. Ha inkább a konfliktusmegoldást helyezzük fókuszba – vagy több órában 

dolgozzuk fel a leckét, ahol a zaklatás külön rész –, az olvasmány és a hozzá tartozó feladatok 

alkalmasak a teljes feldolgozásra. Szerepel itt esetleírás, saját példák elemzése, vita és új vita-

módszer kipróbálása. A 3–5. feladat különválasztja az igazságtevő és a moderátor szerepét.149 

Az olvasmányban azonban főleg a békéltető szerepe hangsúlyos, ezért például kiegészíthető 

azzal a feladattal is, hogy a virágok maguk próbálják megoldani a helyzetet. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az online zaklatáshoz nagyon hasznos olyan gyerekeknek 

szóló cikkeket, weboldalakat150 ajánlani, ahol gyakorlati javaslatokkal is találkoznak. Ezekről 

készíthetnek rövid bemutatót társaik számára, kiemelhetik a számukra legérdekesebb, legfon-

tosabb információkat, csoportban készíthetnek figyelemfelhívó plakátokat vagy viselkedési 

kódexet. 

 

23. lecke – Más vagy? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Hasonlóságok és különbségek az emberek között – 1. feladat + Olvasmány (117. 

old.) 

 Csoportok egymásról alkotott véleménye, sztereotípiák – 2. feladat 

 Kirekesztés, zaklatás, kiközösítés az iskolában – 3. feladat 

 Elfogadás – 4., 5. feladat 

 

A témablokk és egyben a tankönyv utolsó leckéje a sztereotípiákkal, előítéletekkel és a 

kiközösítéssel foglalkozik. A konkrét tankönyvi tartalom azonban nem veszi elő a legégetőbb 

aktuális kérdéseket azért, hogy a pedagógus dönthesse el, milyen mértékben és témákba me-

rül bele. Amikor konkrét eseteket elemeznek, az előítéletnek sokféle forrása merülhet fel: 

származás, bőrszín, anyagi vagy társadalmi helyzet, a kiközösítés pedig a másfajta öltözködés, 

külső, testi tulajdonságok vagy a csoportnormáktól eltérésből is eredhet. Ha elég sokféle kerül 

elő, készíthetünk róluk összesítést, hogy láthassák a gyerekek, milyen könnyen válhat bárki 

                                                           
148 http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/internetes-zaklatas, http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektroni-
kus-zaklatas-cyberbullying, http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/395-in-
ternetes-zaklatas, http://otthonaneten.hu/category/kalandozok/mentoov/online-zaklatas/, 
http://unicef.hu/minden-harmadik-gyereket-zaklatnak-az-interneten/, 
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V, 
149Az elsőnél az a probléma, hogy az a fél, akinek nem „adott igazat”, esetleg nem fogadja el az ítéletet, azaz 
mindkét fél azt várja az igazságtevőtől, hogy az ő javára döntsön, emellett passzív marad. A moderálásnál vi-
szont saját maguk dolgoznak a megoldáson. Ugyanakkor gyorsabb megoldási mód egy választott külső fél dön-
tését elfogadni. A gyakorlatban viszont ez terjedt el, például a felnőtteknél a bíróság, hivatalos szervek stb. in-
tézménye működésében, a tanulók konfliktusait pedig leggyakrabban a pedagógusok, szülők „oldják meg”. 
150 saferinternet.hu, https://biztonsagosinternet.hu/hu/rolunk, http://www.kek-vonal.hu/in-
dex.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag, http://www.bigyoo.hu/, http://www.bigyoo.hu/animaciok/ 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/internetes-zaklatas
http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying
http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/395-internetes-zaklatas
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/395-internetes-zaklatas
http://otthonaneten.hu/category/kalandozok/mentoov/online-zaklatas/
http://unicef.hu/minden-harmadik-gyereket-zaklatnak-az-interneten/
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
http://saferinternet.hu/
https://biztonsagosinternet.hu/hu/rolunk
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag
http://www.bigyoo.hu/
http://www.bigyoo.hu/animaciok/
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célponttá. Ennek a témának külön nehézsége, hogy az előítéletnek gyakran nincsen racionális, 

sőt tudatos forrása. A kisodródásnak pedig lehet az is az oka, hogy a kezdeti konfliktusban nem 

érintettek is az „erősebb” mellé állnak. Ilyenkor utólag magyarázatot is alkothatnak arra, miért 

a másik hibás abban, hogy elfordultak tőle. Ezért a fejlesztési célokat is nehezebb meghatá-

rozni. Önismeret, önreflexió, empátia gyakorlása, nézőpontváltás, a másik megismerése és a 

hasonlóságok felismerése, illetve a különbségek lehetséges értékének megtalálása, valamint 

az aranyszabály mint erkölcsi alapelv értelmezése. Ez utóbbi az egész fejezet zárásaként több 

témára is vonatkoztatható. 

 

1. feladat. A mottó az emberek közötti hasonlóságokat, valamint a közös kultúrkincset 

emeli ki, hogy ehhez vissza lehessen térni a későbbiekben. (A 16. lecke 7. feladata is a hason-

lóságokat gyűjtötte össze.) 

 

2. feladat. A sztereotípiák jellemzőit közvetett módon, a kutyák és macskák viszonyá-

ban jelenítjük meg. Ennek kapcsán megbeszélhetjük, vajon igazak-e az állítások, min alapul-

hatnak, és egyáltalán mikor lehet igaz egy olyan állítás, amely úgy kezdődik: Minden ...-re igaz 

az, hogy... Innen át lehet térni az emberek közötti sztereotípiákra: például mit mondanak/gon-

dolnak egymásról a felnőttek és a gyerekek, az idősek és a fiatalok, a lányok és a fiúk, a falusiak 

és a városiak, a szegények és a gazdagok. Ha a gyerekek már felismerték a sztereotípiákat, 

akkor esetleg rákérdezhet a tanár, hogy ők találkoztak-e ilyennel. Itt már előkerülhetnek az 

előítéletek.  

Megjegyzés: Számítani lehet arra, hogy a médiából vagy a családból hozott előítéletek 

jelennek meg. Amit tanárként képviselhetünk az az, hogy embercsoportra nem lehet általáno-

sítani, mindig az egyén megismerése legyen a döntő! 

 

3. feladat. Összevonható az előző lecke zaklatás témájával, vagy a különálló részhez 

csatolható. A gúnyolás, kiközösítés jelenségét elemezzük, de kössük hozzá az előítéletet mint 

lehetséges okot! 

Tanítási javaslat: A képből kiindulva, amely a gúnyolást ábrázolja, összegyűjthetik a 

gyerekek konkrét példákkal azt, milyen módjai, formái lehetnek a kiközösítésnek, és ezeket 

súlyosság szerint minősíthetik. Strukturálttá tehetjük a feladatot, ha kapnak szavakat, és azok-

kal dolgoznak. Például: gúnyolás, „beszólás”, sértés, lekezelő beszéd, elfordulás stb., vagy vi-

selkedéseket: nem akar senki mellé ülni, kihagyják a játékból, csúfneveket adnak neki, össze-

súgnak mögötte, lökdösik, szétszórják a holmiját, kinevetik stb. Dramatizálhatják is ezeket 

helyzeteket151, ahol fontos lenne, hogy minden gyerek megtapasztalja az áldozat szerepét is. 

                                                           
151 Kétféleképpen lehetséges: a) a csoport kap egy helyzetet, és előad egy kis jelenetet, vagy b) az „áldozat” 
nem tudja, mi fog történni, és ő improvizál. (Ennél nagyon vigyázzunk, előre beszéljük meg, mit nem szabad 
tenni, és csak a kisebb súlyú eseteket vonjuk be!) A nézők kitalálhatják, mit adnak elő a csoportok. Megfigyelhe-
tik a testtartásokat, arckifejezéseket, hanglejtést. A szituációt előadhatják némajátékban, élőképben, amivel 
kifejezhetik az érzelmeket. 
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Olvasmány. A részletben (Mark Twain: Koldus és királyfi) megjelenik az emberek kö-

zötti hasonlóság – a fiúk érdeklődése, vágyai –, a felületes látásmód (társadalmi sztereotípiák) 

és ennek a következményei.  

Tanítási javaslat: A külsőnek fontos szerepe van a történetben, és ezt aktualizálhatjuk, 

mivel a kiközösítés gyakori forrása lehet a „nem megfelelő” (divatos) öltözködés, mobiltelefon 

stb. Összeállíthatunk egy önismereti kérdéssort arról, ki hogyan viszonyul ilyen helyzetekhez, 

például befejezetlen mondatok formájában: Szerintem az ciki, ha valaki... Sajnálom azt, akit... 

Felháborít, ha valaki... Rosszul esik nekem, ha a többiek... Aggódom amiatt, mit szólnak a tár-

saim... Félek attól, mit tesznek a társaim... Nem tartom igazságosnak, ha az emberek... 

Kapcsolat: A 20. lecke 3. feladatához kapcsolva már foglalkoztunk azzal, hogy mi az, 

amit nem tudunk elfogadni másoktól. Érdemes még arról beszélni, hogy a másságnak mely 

formáit nem tudjuk tolerálni, és ezt a kört szűkíteni egyre jobban, többek között azzal, hogy 

elfogadjuk, hogy mindenkinek joga van a másságához, ha nem okoz kárt vele másoknak. 

 

4–5. feladat. A problémák felsorolása után két mód a szintetizálásra: az aranyszabály 

értelmezése és történetek alkotása, amelyben oldódnak a konfliktusok, előítéletek. A korábbi 

konfliktuskezeléstől eltérően itt elsősorban magunkba kell néznünk, és a szemléletünkön vál-

toztatni, nem segít az érdekeink kommunikálása – de az én-üzenetek igen –, sem a külső, mo-

deráló, igazságtevő fél közbelépése.152 Természetesen nem kell, hogy a történet állatokról 

szóljon153: az órán felmerült bármely eset kiindulás lehet.  

 

Fejezetzáró: Erkölcsi fogalmak 

A tankönyvcsaládban az erkölcsi fogalmak ritkán kerülnek fókuszba, közvetetten foglalkozunk 

velük. Itt nemcsak a fejezetet, hanem az egész tankönyvet is zárjuk velük: értelmezhetők asz-

szociációkkal, magyarázatokkal, történetekkel, ábrákkal, egyéni és csoportos munkában is. 

Kapcsolható hozzájuk irodalmi alkotás, közmondás, jó tanács. 

Tanítási javaslat: Párokat vagy kiscsoportokat alkotva a tanulók osszák el a fogalmakat, 

és készítsenek hozzájuk valamilyen alkotást. Ezeket összefűzve megszülethet az osztály közös 

„értékszótára”. 

II.2.2. A hatodik évfolyamos tankönyv 

A Bevezető, mint a tankönyvcsalád minden tagjánál, három részből áll (lásd II.2.1.). Az első 

oldalon a tankönyv fő témaköreit mutatjuk be, kötve az ötödikes előzményekhez. Ennek kap-

csán spontán ismétlés történhet például a következő kérdésekkel: Melyik volt számodra a leg-

érdekesebb téma a korábbi évfolyam(ok)on? Volt-e olyan téma, amiről úgy érzed, keveset 

                                                           
152 Thomas Gordon szerint az érdekkonfliktus kezelését könnyebb megtanulni, mert van racionális alapja, az 
értékkonfliktusnak viszont nincsen vagy nem tudatos – viszont sokkal erősebb érzelmeket tud előhívni. 
153 Ettől függetlenül tanulságos lehet a valódi kutya és macska esete is. Bármilyen klasszikus is az ellentétük (fel-
tételezik, hogy a fajtársnak szóló jelzésnek éppen ellentétes értelme van a másik számára – ez is vonatkoztat-
ható emberekre), az állatok megszokhatják egymás jelenlétét, megismerhetik egymás szándékait, és megtanít-
hatók az együttélésre, a békés viselkedésre. 
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beszéltetek? Mi hiányzott még? Volt-e olyan kérdés, amelyben nagyon eltérő volt a vélemé-

nyed a többiekétől? Emlékszel-e olyan, veled történt eseményre, amely kapcsolható valamelyik 

témához? (Ennél bővebben nem szükséges kibontani a témákat, mert az első lecke tartalmaz 

strukturált ismétlést.) Az oldal nyitóeleme két graffiti, amelyek mottóként, tanévre hangoló-

ként szerepelnek. A második oldalon kerül szóba a tankönyv felépítése154, használata és a kö-

zös tanulás szabályai. Ha tavaly a tanulócsoport alkotott ilyeneket, most reflektáljanak a gye-

rekek arra, elégedettek voltak-e velük vagy módosítás szükséges! 

 

Képesek vagyunk – Projektfeladat 

A bevezető harmadik oldalán kezdődik az éves projektfeladat. A projektmunka általános leírá-

sát lásd a II.2.1. rész elején! 

A projektben a tankönyvi témák – társadalmi viszonyok, fejlődés, életmód, kapcsolat a 

környezettel – egy történeten keresztül jelennek meg úgy, hogy a tanulók találják ki a helyze-

tek fő vonásait és a főszereplőkkel zajló eseményeket. Minden fejezet végén újabb „utazásra” 

viszik a szereplőket, az eseményeket dramatizálhatják, a helyszíneket ábrázolhatják. Az ötödi-

kes tankönyvhöz képest nagyobb hangsúly kerül a körülmények meghatározására: ezt jól lehet 

ábrázolni poszteren (montázs, feliratok, szöveg), és lehet kisebb párbeszédes jeleneteket írni 

a történések bemutatására. A záró eseményen a csoport képviselői eljátszhatják egy-egy uta-

zás történetét, képekkel illusztrálva. 

Tanítási javaslat: Szervezhető úgy is a munka, hogy a csoportok, közös kezdet után, 

párhuzamosan dolgoznak egy-egy „utazáson”. Ebben az esetben inkább az év utolsó szaka-

szába érdemes tenni a projektfeldolgozást (de legalább a második fejezet után), hogy a tanu-

lók minél több tanult témát beépíthessenek, és év végén zajlana a bemutató. 

 

1. fejezet – Társadalmi együttélés 

 

A fejezet a kerettanterv negyedik, Én és a tágabb közösségeim –Társadalmi együttélés című 

tematikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Etnikai közösségek, Vallási közösségek, Tár-

sadalmi egyenlőtlenségek, Virtuális közösségek. 

Kerettantervi kulcskérdések: Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környé-

künkön? Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás mellett? Milyen 

értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a helyzet? Van-e felelőssége a többségi népcso-

portok tagjainak a kisebbségiekkel szemben? Milyen vallási közösségek működnek Magyaror-

szágon, illetve a környékünkön? Milyen értékek és milyen problémák származhatnak egy tér-

ségben a vallási sokszínűségből? Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Miért alakul-

nak ki vagyoni különbségek az emberek között? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegénye-

                                                           
154 Lehetséges kapcsolódó kérdések, feladatok: Tekintsd át a hatodikos könyv tartalomjegyzékét! Válassz ki két 

leckét! Anélkül, hogy tovább lapoznál, találgass, miről fog szólni! Előkerült-e már korábban ez a téma? Írj le ma-

gadnak néhány kérdést vagy saját véleményt, ami kapcsolódik a témához! 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

94 

ket? Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? Milyen okai lehetnek annak, hogy az in-

terneten gyorsan ki tud alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak?  

Megjegyzés: A kerettantervi résztémákból a Virtuális közösségek a 2. fejezetbe, a Val-

lási közösségek a 3. fejezetbe került. Ide került a kerettanterv 5. témaköréből (A technikai 

fejlődés hatásai) az Enyém, tied, mienk résztéma. 

 

Az 1. fejezet tartalma: A témakör érinti a közösségek működésének két – korábban 

nem bemutatott – tényezőjét: az érdekeket és a jogokat, majd a kulturális-nemzeti sokszínű-

ségről beszélünk. A társadalmi egyenlőtlenségek (anyagi helyzet, egyéb hátrányos helyzet) 

résztémát az értékrend megközelítésével kezdi és az önkéntességgel zárja. 

Célok: Elsősorban a tanulók szociális és kulturális érzékenységének, a nyitottságnak, 

elfogadásnak és a toleranciának a fejlesztése, többek között a jelenre vonatkozó ismereteik 

bővítésével. A mások felé fordulás és a segíteni akarás erősítése. Ugyanakkor az önismerettel 

is foglalkozunk az értékrend feltárása, kulturális kötődések felismerése révén. Asszertivitás, 

önvédelem növelése az érdekek és az alapvető emberi jogok megismerésével.  

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: együttműködés, közös-

ség, egyéni és közösségi érdek, gyermekjogok, emberi méltóság, nemzet, nemzetiség, ci-

gány/roma, érték, szükséglet, hátrányos helyzet, önkéntesség. 

Összefüggések: A témák az egyének, csoportok közötti különbségek kiemelésével a köl-

csönösség elve alapján a közös (esetleg távlati) érdekek, célok megkeresését is segítjük. 

 

 
 

A fejezet 9 leckét tartalmaz: 

1. Újra együtt vagyunk 

2. Egyéni érdek – közösségi érdek 
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3. A gyermekek jogai 

4. Az én utcám, az én otthonom 

5. Kettős kötésben 

6. Egy nemzet, sok nemzetiség 

7. Értékeink és szükségleteink 

8. Hátrányból indulva 

9. Adok és kapok 

+ Visszanéző 

+ Képesek vagyunk – Projekt 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

Ismétlés, közösségeink, együttműködés – 1. lecke 

Érdekek és ütközéseik, jogok a közösségben – 2–4. lecke 

Magyarországi nemzetiségek, kettős kulturális kötődés – 5–6. lecke 

Anyagi helyzet, értékrend – 7. lecke 

Társadalmi hátrányos helyzet, szolidaritás, önkéntesség – 8–9. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Milyen tapasztalataim vannak más kultúrákkal kapcsolatban? El-

utasító, távolságtartó vagy inkább érdeklődő, nyitott vagyok ebben a tekintetben? Mitől függ 

ez? Mi a véleményem a társadalmi többség és a kisebbségek együttéléséről, kapcsolódásáról? 

És a társadalmi szolidaritásról? Kinek a feladata az elesettek segítése? Mitől érzem szegénynek 

vagy gazdagnak magamat? Mennyire vagyok elégedett az életkörülményeimmel? 

Fejezetnyitó és -záró képek: Egy város részletét figyelik meg a gyerekek, amelyhez a 

záró oldalpáron feladatok kapcsolódnak. A részletekben gazdag képen különböző helyszínek 

és emberi tevékenységek kereshetők. A nyitóképet megfigyelve – témára hangolásként – a 

tanulók példákat kereshetnek az együttélés formáira, helyszíneket nevezhetnek meg, ahol az 

emberek kapcsolatba lépnek. Hasonló példákat gyűjthetnek saját környezetükből, életükből, 

például: milyen fajta együttműködésekre volt szükség ahhoz, hogy kinyisson az iskola, eljussa-

nak oda, felhívjanak valakit telefonon, uzsonnájuk legyen stb.155  

 

1. lecke – Újra együtt vagyunk 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Önismeret, kapcsolatok – 1., 2. feladat 

 Társak ismerete, kapcsolatok – 3., 4. feladat + Játék (139. old./1.) 

 A közösség működése – 5., 6., 7., 8. feladat + Játék (139. old./2.) 

 

A lecke közvetett módon ismétli az ötödikes tanév témáit: az önismeretet, a társas és 

közösségi kapcsolódásokat, de elsősorban a közösség működésére helyezi a hangsúlyt, mivel 

a társadalmi viszonyokat a szűkebb közösségek működésével állítjuk párhuzamba. Ahogy egy 

                                                           
155 Ilyen feladatot javasoltunk az 5. osztályos tankönyv 21. leckéjénél is. 
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társkapcsolatban, csoportban, úgy a társadalomban is fontos a bizalom, a segítségnyújtás, az 

elfogadás és a konfliktuskezelés. Amennyiben a pedagógus ennél célzottabban szeretné ismé-

telni az ötödikes tananyagot, akkor érdemes a leckét kiegészíteni.  

 

1. feladat. A rajz egy család életét ábrázolja, de mint minden kép, többféleképpen ér-

telmezhető. Minél több lehetőséget vetnek fel a tanulók, annál jobb: család, rokonok, szom-

szédok, barátok. Ebből kiindulva mindenki ábrázolhatja valamelyik saját közösségét, egy pilla-

natképet az életéből.  

Kapcsolat: Ha az előző évben elkészítették a gyerekek a 5/16. lecke Kreatív feladatát 

(Hol a helyem?), akkor utalhatunk rá, ha nem, megvalósítható itt is. 

 

2. feladat. Az ellentétek révén a tanuló valójában saját tulajdonságai listáját gondolja 

végig. A második rész az 5. évfolyamon156 már átvett elfogadást hívja elő: megvalósítható-e jó 

kapcsolat nagyon különböző emberek között? Hogyan? Mi lehet a közös alap? 

 

3. feladat. Visszatérünk a közvetlen csoporthoz: az osztályközösséghez. Ismerkedő/ 

egymás jobb megismerését segítő játékokat tavaly is játszottunk (5. oszt. tankönyv, 122. old.), 

azokat is megismételhetjük, és az itt ajánlott játék is ezt a célt szolgálja. 

 

4. feladat. Egyaránt fejleszti a társakra figyelést és a pozitív gondolkodást. Cél az, hogy 

mindenkiben észrevegyük a pozitív tulajdonságot. Ugyanakkor a különböző kapcsolatokat erő-

sítő értékes tulajdonságok, viselkedések is megjelennek. A játékban először példák segítségé-

vel értelmezhetjük a szavakat, majd osszuk el őket a tanulók között! 

Tanítási javaslat: Szervezhetjük úgy a feladatot, hogy kisebb csoportokat alakítunk, és 

mindegyik csoport minden szóval gazdálkodva egy másik csoport tagjairól157 dönt közösen: 

kinek milyen (egy vagy több) szót adna. Megkötés lehet, hogy egy szó csak egyszer használható 

fel, de nem szükséges. Kombinálhatjuk azzal, hogy mindenki választ magáról is egy-két szót, 

és később megnézi, hasonló szavakat kapott-e. A végén minden gyermek nevéhez gyűjtsük 

össze az összes szót, amit kapott!158 

 

5–7. feladat. Az 5. feladat már előretekint a hatodikos tananyagra, illetve olyan témát 

dolgoz fel, amely ötödikben kevésbé volt hangsúlyos: a közösségen belüli feladat- és munka-

megosztást. A 4. feladatban felsorolt tulajdonságok is köthetők ide. Akár a sportban, akár a 

fizikai vagy szellemi munkában többféle feladat jelenik meg. Kiemelhetjük a vezető szerepét 

és szükséges tulajdonságait. Ehhez hasonlóan, a következő feladatokban a közösségszervező 

elemeket beszéljük meg, részben ismétlésképpen, részben kibővítve a mostani anyaggal! 

                                                           
156 A Beilleszkedés a közösségbe, Más vagy? c. leckékben. 
157 Vagy ha nem túl nagy a csoportlétszám, a csoport minden tagjáról dönt. Ha egy osztályba jár minden tanuló, 
„kioszthatják” a szavakat a hittanra járók között is. 
158 Külön lapokon a nevek vagy az arcok köré gyűjtsük össze a szavakat, és a gyerekek eltehetik a füzetükbe. 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

97 

Tanítási javaslat: Lehet választani az 5. és a 6–7. feladat között, az 5. pedig kiegészít-

hető rövid jelenetek eljátszásával. Például minden csoport kitalál 2-3 mondatos párbeszédet, 

és rá kell jönni, melyik képhez tartozik. A képen látható helyzet előzményeit, folytatását is 

ábrázolhatják a tanulók, például élőképen. Kereshetnek más helyzeteket is. 

Kapcsolat: 5. osztályos tankönyv 21. lecke 5. feladat, olvasmány, kreatív feladat. A kö-

zös munkát támogató és akadályozó viselkedésekre is kitértünk. 

 

8. feladat. Együttműködést megtapasztaló játék, ilyeneket tavaly is játszottunk. A sza-

bályokat módosíthatjuk úgy is, hogy a csapatok egészen rövid idő alatt megállapodhatnak ab-

ban, mit építenek, de menet közben már nem beszélhetnek. 

Tanítási javaslat: Ide csatolható az, ha a csoport megállapodik a tanévben érvényes 

javaslatokban, szabályokban, amelyek például a vitákat, órai munkát, együttműködést, cso-

portos feladatokat, szerepeket érintik. Kezdhetjük azzal, hogy felidézzük, mi működött 

jól/rosszul tavaly, és erre megoldást javasolunk.  

Kapcsolat: Az 5. osztályos tankönyv hasonló tartalmai: játékok (124. old. Közös rajz, 

126. old. Hóember, 127. old. Egy állat, Vakhernyó, Irányítótorony), szabályalkotás menete 

(134. old. Diákparlament). 

 

2. lecke – Egyéni érdek - közösségi érdek 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Érdekellentétek, konfliktusok és kezelésük – 1., 2. feladat + Olvasmány (32. old.) 

 Az érdek fogalma, egyéni és közösségi érdek – 3., 4. feladat 

 Érdekérvényesítés a kommunikációban – 5. feladat + Dramatikus feladat (143. old.) 

 

A lecke fókuszában az érdekek állnak, ezek ütközése, kezelésük. Megpróbáljuk megfo-

galmazni, mi az érdek, és mikor beszélünk egyéni és mikor közösségi érdekről. Ám a helyzet 

bonyolultabb ennél a két pólusnál. Az egyénnek lehet hosszabb és rövidebb távú érdeke is, és a 

közösségi érdek is összetevődhet egyéni érdekekből. Az érdekek mögött értékek, szükségletek, 

igények húzódhatnak. Ne a kategorizálás vagy a definiálás legyen a célunk, hanem egy-egy hely-

zet minél sokrétűbb feltárása! Ez az önismeretet, tudatosságot is erősíti, mivel a tanulóknak sa-

ját érdekeiket is fel kell ismerniük. Jól használható eszköz a gondolattérkép, fürtábra. Ha felme-

rül a „Kinek volt igaza?” kérdés, mutassunk rá, hogy itt nézőpontok, álláspontok vannak, illetve 

felmérhetjük azt is, egy érdek teljesülése esetleg milyen kárral jár a másik félre nézve. Itt fontos 

fejlesztési cél a másik fél álláspontjának megértése, a nézőpontváltás gyakorlása. 

Kapcsolat: Az egyéni és közérdek előkerül a 4. leckében is, tehát akár a leckék sorrend-

jét is meg lehet változtatni vagy a feladatokat átcsoportosítani. 

 

1. feladat. A ráhangoló vicc képileg azt jeleníti meg, amikor az egyén szembemegy a 

közösséggel. Az ezután felidézett valós helyzetek között azonban lehet olyan is, amelyben az 

egyénnek kell megvédenie magát, vagy úgy érzi, a közösség elnyomta őt. Tehát jóval tágabban 

szemléljük az egyén és a közösség kapcsolatát! 
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2. feladat + Olvasmány. Konkrét példákat mutat be érdekkonfliktusokra. Ezeket alapo-

san kielemezhetik a tanulók. A fánk esetében az egyén a közösség/többi egyén érdekeit sérti 

meg, a rendrakás szituációjában az egyén érdekét a közösség/többi egyén sérti. Az olvasmány-

ban a közösség és az egyének hosszabb és rövidebb távú érdekei is sérülnek. Itt érdemes a 

feladatokat is megoldani, mivel az iskolai környezet sok példát szolgáltat. Szóba kerülhet a 

szabályozás kérdése: kinek a joga döntést hozni az érdekellentétben? Mit jelent a kompro-

misszum(készség)? Kinek árt a csalás, rongálás, puskázás stb.? 

Megjegyzés: Próbáljuk végig elkerülni az értékítéletet! Mindig érveljenek is a gyerekek, 

melyik oldallal miért értenek egyet! Ha be tudjuk szerezni a regényt, az olvasmányhoz mutas-

suk be a rajzokat is!159 

Tanítási javaslat: Ha elemezték a tanulók a bemutatott példákat, szenteljünk több időt 

valós esetek gyűjtésére, dramatizálására! Az elemzéskor előkerült gondolatokat rögzítsük a 

táblán, nagy papíron stb.! Segíthetnek az „akart”, „kellett”, „szeretett volna”, „kedve volt” 

„éhes/lusta volt” kifejezések, ezek alapján mondhatnak többet is a tanulók, tehát nem kell az 

érdeket nagyon pontosan megfogalmazni. 

 

3–4. feladat. A definíció kiegészíthető az előző feladatok példái alapján. Azt érdemes 

tudatosítani, hogy a szükségletből érdek, az érdekből cél, a célból viselkedés születhet. Erre 

mutassunk grafikai szervezőkben példákat, például táblázatban vagy nyilakkal! 

 
 

A negyedik feladatban minél több példa gyűlik össze, annál valószínűbb, hogy kiderül, 

az érdekek egybeeshetnek, erősíthetik egymást vagy szemben állhatnak.  

Megjegyzés: Nehéz lehet az egybeeső érdekeket elkülöníteni, hiszen ami minden 

egyénnek érdeke, az lehet közösségi érdek is. Például az, hogy egy családban ne legyen beteg 

senki, mindenkinek egyéni érdeke is, de mivel ha beteg, hatással van a családi programokra, 

ezért közös érdek is.160 

 

5. feladat – Kreatív feladat. Érdekegyeztető és -érvényesítő kommunikációs gyakorlat. 

Nagyon fontos, hogy a tanulók megfigyeljék és kipróbálják azt, hogyan kommunikálnak ilyen 

helyzetekben. Természetesen többet is lehet gyűjteni, kitalálni.161 

                                                           
159 Jeff Kinney: Egy ropi naplója. Pechszéria. Könyvmolyképző Kiadó, 2014. 56–62. old. 
160 A tanár felvázolhat komplex helyzeteket is, ha úgy látja, megbirkózik vele az osztály. Például egy osztályki-
rándulás szervezésekor harmincfős buszt foglaltak, de többen lemondják a programot – verseny, betegség, csa-
ládi esemény miatt. A busz így egyre drágább egy főre leosztva, és végül le kell mondani az egész kirándulást.  
161 Gyakran előfordul, hogy a gyerekeknek „nem jön be” a megadott helyzet: ekkor ennek mintájára találjanak 
ki mást, de a feladat menete hasonló legyen: megfigyelés, elemzés, tudatos kommunikáció. 

szükséglet/érdek cél viselkedés
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Kapcsolat: Az 5. osztályos tankönyv 9. leckéje (Nálunk az úgy van...) családi konfliktu-

sokkal is foglalkozott, a 13. (Haragszom rád!) és a 22. (A konfliktus) lecke a konfliktusokkal, 

valamint kommunikációs gyakorlatok voltak a 136. (Családi kerekasztal), 138. (Családi kupak-

tanács) és 139. (Figyelj rám!) oldalakon. 

 

3. lecke – A gyermekek jogai 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az egyének néhány alapvető joga és megsértésük, a jogok védelme – 1., 2., 3. fel-

adat + Dramatikus feladat (144. old.) 

 Az ENSZ gyermekjogi egyezményének pontjai – 4., 5. feladat + Olvasmány (34. old.) 

 

A lecke hiánypótló anyagot tartalmaz. A gyermekjogok tudatosítását célozza meg, azt, 

hogy minél korábban, a gyermekek tudásának megfelelően bemutassa: bizonyos alapjogok 

mindenkit megilletnek, és ezt a törvények, magas szintű egyezmények is biztosítják. Nem a 

jog, törvény, igazságtétel fogalmak megismerése a cél, hanem hogy kicsit jobban felvértezzük 

a gyerekeket a bántalmazás, kihasználás ellen, erősítve azt a tudatot, hogy „joga van” nemet 

mondani és segítséget kérni.162 A lecke a témát eltávolítással kezeli – mesehősök sorsán ke-

resztül –, a második részben viszont a valóságot közelíti az egyezmény segítségével. Ennél a 

leckénél nagy hangsúlyt fektethetünk a prevencióra gyakorlati ismeretekkel arról, hová for-

dulhatnak a gyerekek bántalmazás esetén.163 

 

1–2. feladat. Egy közismert mesét más célból idézünk fel: Hamupipőke példáján ke-

resztül a kihasználás, megalázás jelenségeit értelmezzük. (A 2. feladatban más meséket is ke-

resünk.) Itt fontos szó az igazságtalanság. Erre az életkorra a gyerekekben már bizonyára gaz-

dag tartalommal bíró fogalom alakult ki. Ennek rövid megbeszélése előrevetíti a későbbi, tár-

sadalmi igazságtalanságokkal foglalkozó témakört is. A két feladat előkészíti a következő fiktív 

helyzetet, Hamupipőke védelmének megtárgyalását.164 

 

3. feladat + Dramatikus feladat. Hamupipőke védelmét egy bírósági tárgyaláson figyel-

hetjük meg, amelyben több elem jelenik meg: a helyzet részletes elemzése, ezek összevetése 

a kislány védelmét szolgáló elvekkel (általánosítva: Senkinek nincs joga..., mindenkinek joga 

                                                           
162 Ezzel összekeveredhet az az igen leegyszerűsítő nézet, hogy „a mai gyerekeknek ma már csak jogaik vannak, 
kötelességeik nem”. Itt alapjogok vannak, amelyeket nem „kiérdemelni” kell, hanem a gyermekeink alapvető 
védelmét szolgálják – minden gyerekét. Természetesen néhány pont válthat ki vitát: például mit jelent az, hogy 
kiskorú gyermekkel nem végeztethetünk munkát, vagy mi sérti meg a másik emberi méltóságát. Erre a példák 
széles skáláját gyűjthetjük és vitathatjuk meg.  
163 A pedagógusok feladatairól: Módszertani útmutató a gyermekbántalmazás megelőzése és megszüntetése 
érdekében. EMMI: http://www.kormany.hu/download/b/52/00000/gyermek bántalmazásának felismerésére 
és megszüntetésére irányuló egységes elvek és módszertan.pdf 
http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes_2.pdf - 
!DocumentBrowse 
164 A mesebeli megoldás a lány „kiemelése” a környezetből, a rokonság „büntetése” pedig az, hogy ő végül is 
náluk jobb körülmények közé kerül. Lehet, hogy néhány pedagógus nem ért egyet a mesék ilyen, nem szimboli-
kus, hanem realista megközelítésével. Ez esetben kereshet más történetet. 

http://www.kormany.hu/download/b/52/00000/gyermek%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%C3%A1nak%20felismer%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9re%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20egys%C3%A9ges%20elvek%20%C3%A9s%20m%C3%B3dszertan.pdf
http://www.kormany.hu/download/b/52/00000/gyermek%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%C3%A1nak%20felismer%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9re%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20egys%C3%A9ges%20elvek%20%C3%A9s%20m%C3%B3dszertan.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes_2.pdf#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes_2.pdf#!DocumentBrowse
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van...), a külső (társadalmi) beavatkozás, a védelem fontossága és az indoklás, az, hogy a gyer-

mekek nem mindig tudják ezt megfogalmazni.165 

Tanítási javaslat: A kérdések segítségével elemezzük a témát! Ezek között lehetnek 

olyanok, amelyek nehezebbek a tanulócsoport számára, például a fogalmak értelmezése, a 

törvények szerepére vonatkozók – ezeket ki lehet hagyni, maga a helyzet megvitatása is fej-

leszti a fogalomrendszert. A dramatikus feladatban azt gondolhatják tovább a tanulók, mit le-

het tenni, milyen intézkedést, szabályt lehet hozni úgy, hogy tovább játsszák a tanácsülést.166 

 

4–5. feladat + Olvasmány. A gyermekjogi egyezményt kivonatolva és egyszerűsítve 

mutatja be az olvasmány. Nem kell mindegyik ponttal részletesen foglalkozni, de néhányat 

szükséges mélyebben értelmezni és indokolni azt, miért lehetnek fontosak. A tanulók a szél-

sőségesebbek mellett a saját életükhöz jobban kapcsolódó példákkal is foglalkozhatnak. Az 

utóbbiakat értelmezhetik a hétköznapokban, például orvosi ellátás, véleménynyilvánítás, tá-

jékozódás. A szélsőséges példák – gyermekkatonák, háború, gyermekmunka – pedig azt mu-

tatják be, hogy az egyezmény minden gyermekre az egész világon kiterjed, tehát olyanokra is 

gondol, akiknek nagyon eltérőek a körülményei. A példákkal fejleszthetjük az empátiát – ér-

demes kitérni arra, milyen lehet az, ha ezek a jogok nincsenek biztosítva egy gyermek számára 

– és saját (fejlett világbeli) körülményeink jobb értékelését.167 A 4–5. feladatnál a tanulók vi-

zuális alkotásban jeleníthetik meg a megbeszélteket. 

Megjegyzés: A valós példák révén hamar előkerülhetnek a médiában megjelenő, sok-

szor tragikus, sokkoló esetek. Ezek bizonyára foglalkoztatják a gyermekeket, és hasznos be-

szélni róluk. Nehéz pedagógiai feladat az, hogy valós képet nyújtsunk a világról, figyelmeztes-

sük őket bizonyos veszélyekre, ugyanakkor ne rémisszük meg őket túlságosan. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az olvasmány utolsó feladata gyermekeknek szóló tájékoz-

tató honlapokra irányít. Itt jelenik meg az a téma, hová fordulhat egy gyermek probléma ese-

tén Magyarországon. Ha a pedagógus ezt szeretné kiemelni, akkor ajánljuk a honlapok feldol-

gozását közös böngészéssel, értelmezéssel. Az UNICEF oldala a világ legfőbb, gyermekekre vo-

natkozó problémáit is bemutatja adatok, képek segítségével is. 

Kapcsolat: A hetedik évfolyamon kiemelt téma a bántalmazás. 

 

4. lecke – Az én utcám, az én otthonom 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Lakóhelyem, változás, fejlődés – 1., 2., 3., 7. feladat + Kreatív feladat (150. old.) 

 Közérdek, felelősség – 4., 5., 6. feladat + Dramatikus feladat (134. old.)  

                                                           
165 Ezzel közvetve körüljárjuk a valós bántalmazás kezelésének elemeit is. 
166 A tanács ülése egy bírósági tárgyalásra hasonlít, amelynek pontos működését nem kell bemutatni, de a való-
sággal párhuzamot vonhatunk úgy, hogy vannak hasonló funkciójú testületek a valóságban is. Az ülés, tanács, 
jegyzőkönyv szavak előzetes magyarázata is segít ebben. 
167 A jogok elemzése ugyanakkor igen sok kérdést is előhívhat a gyerekekből. Például ha joguk van egy életszín-
vonalhoz, akkor mi biztosítja ezt, és mi határozza meg a megfelelő életszínvonalat? Azt érdemes megemlíteni, 
hogy ezek elérésére programok, törekvések vannak, és fontos a társadalmi szemléletformálás is. 
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A közvetlen környezethez kapcsolódás jelenik meg a leckében, kiemelve a köztulajdon 

fogalmát és az egyéni felelősség kérdését. A lakóhely, a település fejlődéséről vagy problémá-

iról beszélgetve a javító szándékra is fókuszálunk. Lehetséges elágazása a leckének az online 

tartalmak kezelésének kérdése, amely talán nehezebb téma a tanulóknak, ám ebben a korban 

már naponta találkoznak a jelenséggel, és szinte belenőnek abba, hogy természetessé válik a 

„letöltés” jelensége. 

Kapcsolat: A 9. (Adok és kapok) lecke témája jól kapcsolható ide olyan önkéntes tevé-

kenységeken keresztül, amelyek a lakóhelyre irányulnak. A feladatok átcsoportosítása is lehet-

séges. A 152. oldal „Közös projekt” feladatleírása segít rendszerezni a problémákat és a tevé-

kenységeket. 

 

1. feladat. A lecke címét vessző nélkül értelmezve: az utca (lakóhely, település) is egy-

fajta otthonnak számít. A ráhangoló feladatban a tanulók idézzék fel, mi minden kötheti őket 

egy-egy helyhez! Vannak-e közös kedvenc helyeik? Vannak-e hasonló motívumok? 

Kapcsolat: A 150. oldal 2. kreatív feladata ide köthető: az osztály kedvenc helyeinek 

ábrázolása térképen kis ajánló szöveggel. 

 

2–3. feladat. A települések változásáról, fejlődéséről beszélünk, de kezeljük komplexen 

a témát! Lehet, hogy a fejlődésnek vannak veszteségei vagy éppen kára is (megnövekvő for-

galom, kedvenc helyek eltűnése, lakosság növekedése).  

Tanítási javaslat: A két képpár a falusi és városi környezetet ábrázolja, rögtön csatol-

hatjuk saját településtípusunkhoz168, vagy egy ismeretlenebb környezetet próbálunk elkép-

zelni. A feladatok közül természetesen lehet választani, ezek inkább közvetett módon közelí-

tenek a témához, de rendezhetünk vitát is a saját településünkön történt változásokról.169 

Kapcsolat: A tankönyvben később – 2. fejezetben – kerülnek elő a környezetvédelem 

problémái, de itt is szóba kerülhetnek. Visszacsatolhatunk az ötödikes tankönyv testi és lelki 

egészség témájához, illetve a 16. és 18. leckéjéhez, ahol szintén a környezet megismeréséről 

volt szó. 

 

4–6. feladat. Szorosan kötődik a 2. lecke (Egyéni és közösségi érdek) témájához. Fel-

idézhetjük az egyéni érdek és közérdek fogalmát újabb példákkal, amelyekkel gyakran talál-

kozhatnak a gyerekek, akár hasonló helyzetek szereplői is lehetnek. A szituációkat elemezhet-

jük alaposan: Mi az oka és mi a következménye a cselekvésnek? Megteheti-e az illető, ha senki 

nem látja / nincs szankció? Dolgunk-e vagy dolga-e valakinek rászólni a másik emberre (és ha 

                                                           
168 Minden osztály esetében végig kell gondolni, hány és milyen településről járnak oda a tanulók. Ezeknél a té-
máknál (például lakóhelyünk) nagy különbségek lehetnek, ha a körzetben kistelepülések és városok is vannak. 
Ilyenkor egy közös hely – az iskola és környéke – mellett mindenki bemutathatja az ő lakóhelyének sajátossá-
gait. Ez segíti a tanulók megismerését. Olyan hatása is lehet, hogy ha a „bejárók” kisebbségben vannak, akkor 
az ő településük is érdekessé válhat a többiek szemében. 
169 Például táblázatban gyűjtsék össze, mi minden változott meg, és hogy ennek jó és/vagy rossz következmé-
nyei lettek! Majd azok, akik egyetértenek a változással, érveljenek mellette, azok pedig, akik nem, érveljenek 
ellene! Egymás érveinek meghallgatása után kialakíthatnak kompromisszumos javaslatot a fejlesztés legjobb 
módjára is. 
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igen, hogyan tegyük ezt)? Mit tegyünk, ha a csoportunk viselkedésével nem értünk egyet (pél-

dául rongálás esetén)? Feltétlenül említsük meg a jóvátételt mint lehetséges következ-

ményt!170 

 

Dramatikus feladat. Ezt a gondolatkört azzal bővíti, hogy a letöltések által okozott kár 

nem szembetűnő. A feladat részletesen előkészített és felépített vitát kínál, de ez nem minden 

tanulócsoportnak felel meg, illetve maga a téma is távol állhat tőlük. Mint kérdésfelvetés azon-

ban fontos. A számukra már otthonos közegben, például a videómegosztó csatornákon keres-

gélve láthatnak saját készítésű, a jogtulajdonos által feltöltött, szponzorált vagy nem legálisan 

használt videókat. A témában a felnőttek között jogi szempontból sincs mindig egyetértés, a 

jog próbálja követni a rendszerek átalakulását, tehát nem tudunk egyértelmű útmutatót adni 

a tanulóknak. Ugyan hivatkozhatunk jogszabályokra171, de sok kérdés inkább etikai. Szóba ke-

rülhet saját vagy mások privát anyagainak a megosztása is. 

Kapcsolat: A virtuális világ téma a 2. fejezetben kerül elő (15., 17. lecke), valamint a 8. 

évfolyamon. 

 

7. feladat + Kreatív feladat. Az interjú a lakóhely–személyek–életminőség–változtatás 

résztémák szintetizáló feladata. Egyben érdekes lehet megismerni a különböző szempontokat, 

tapasztalatokat. Az interjúk összesítésénél külön kitérhetünk arra, mennyire mástól (intéz-

ménytől, hivataltól) várják az emberek a változtatást. Beszélgethetünk a gyerekekkel arról, ki 

mit tud tenni a javításért, és mire kellene figyelni a megelőzés érdekében. 

Kapcsolat: Mivel a 3. feladat témája hasonló, a kettőt összhangba kell hozni, például 

úgy, hogy az osztálybeli beszélgetés fő pontjait rögzítjük, majd az interjúk eredményeit is be-

emeljük és összevetjük, vagy az egész képet nézzük. Visszautalhatunk rá a 9. leckénél, az ön-

kéntes projektmunkánál is. 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 7. feladat interjúja. 

 

5. lecke – Kettős kötésben 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A magyar kultúrában és történelemben jelentős személyek sokféle származása – 1., 

2. feladat + Dramatikus feladat (145. old.) 

 A magyar nyelv gazdagodása más nyelvek révén – 3. feladat 

 Különböző kultúrák együttélése a történelemben – Olvasmány (36. old.) 

 Mai gyermekek többszörös kulturális kötődése, nemzetiségi iskola – 4. feladat 

                                                           
170 Mit szólnak a tanulók ahhoz, ha például egy rongálás büntetése a felújításban való részvétel, vagy a sértés, 
szidalmazás büntetése egy kommunikációs tanfolyamon részvétel – tehát olyan szankció, amely egyben nevel? 
171 Néhány betekintő írás: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/web/observatory/faqs-on-copyright-hu, 
http://www.jogiforum.hu/hirek/34955, https://pcworld.hu/eletmod/csoportos-bunbeeses-a-torrent-ket-arca-
158478.html, https://www.pcguru.hu/hirek/torrent-jogos-kerdesek/31719, http://jogaszvilag.hu/rova-
tok/szakma/mar-nem-buncselekmeny-az-alkalmi-torrentezes Figyeljük a dátumokat is, a jogszabályok gyakran 
változnak! 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/web/observatory/faqs-on-copyright-hu
http://www.jogiforum.hu/hirek/34955
https://pcworld.hu/eletmod/csoportos-bunbeeses-a-torrent-ket-arca-158478.html
https://pcworld.hu/eletmod/csoportos-bunbeeses-a-torrent-ket-arca-158478.html
https://www.pcguru.hu/hirek/torrent-jogos-kerdesek/31719
http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/mar-nem-buncselekmeny-az-alkalmi-torrentezes
http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/mar-nem-buncselekmeny-az-alkalmi-torrentezes
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A szorosan összetartozó 5. és 6. leckében a magyar nemzetet, magyar kultúrát vizsgál-

juk sokszínűség szempontjából. Hogyan gyarapították a kultúránkat más népek? Mikor fontos 

a származás (például identitás szempontjából), és mikor nem (a közösségért való tevékeny-

ségnél)? Mit jelent valaki számára az, hogy több kultúrához tartozónak érzi magát valamilyen 

mértékben? Miért van nemzetiségi oktatás? Miért fontos a sokféle hagyomány megőrzése az 

egyének és a nemzet számára? Cél a szemléletformálás: a kulturális nemzeti sokszínűség meg-

ismerése és elfogadása, értékként tekintése.  

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a két leckét a pedagógus előre tekintse át, és ha jónak 

látja, a feladatokat más sorrendbe is szervezheti. 

Kapcsolat: Az 5. osztályos tankönyv 18. leckéje (Itt vagyok honn) szintén foglalkozott 

már a témával. 

 

1–2. feladat + Dramatikus feladat. Néhány ismert személyiség révén mutatjuk be azt, 

hogy nem függ a származástól vagy a születési helytől, hogy valaki gazdagíthatja-e a magyar 

kultúrát. A két feladatnak ötletes formája a „közösségi profil” készítése és a „csetelés” megfo-

galmazása, egyben más tantárgyi vagy egyéb ismereteiket is bevonhatják a tanulók.  

Tanítási javaslat: Mivel itt kutatni kell – javasoltan az interneten –, szükséges az anya-

gokat előkészíteni. A Wikipedia a megnevezett személyekről gyors áttekintést ad.172 (Három 

személy profilja készen van a 145. oldalon.) 

Megjegyzés: Nagyon könnyen felmerülhet például a sportolóknál (de történelmi sze-

mélyeknél is), hogy melyik nemzet színeiben küzd, illetve melyik nemzet tekinti „a magáénak” 

a tetteit. Ez tulajdonképpen a „ki a magyar” érzékeny kérdésköréhez vezethet. A pedagógus-

nak döntenie kell abban, milyen módon beszéli át ezt a kérdést a gyerekekkel.173 

 

3. feladat + Olvasmány. A magyar szókincs eredetéhez kapcsolódó játék. A tanulók 

felidézhetik történelmi ismereteiket arról, milyen népekkel érintkeztek a magyarok. Egy ilyen 

együttélési helyzetet mutat be Móra Ferenc története (A becsei molnárok), amelyben a sze-

mélyes tulajdonságok megismerése felülírja az ellenszenvet és az érdekellentétet. Ezzel kap-

csolatban beszélhetünk arról, mi minden befolyásolhatja azt, mit is gondolunk egy másik (kul-

turális) csoportról, és hogyan változhat meg az ellenszenv.174 

 

4. feladat. A tanulók által írt fiktív bemutatkozások egyrészt különböző identitásokról 

szólnak, másrészt a nemzetiségi oktatást mutatják be. Ha van az osztályban hasonló helyzetű 

tanuló, és szívesen mesél erről, még érdekesebb lehet – vagy ha a pedagógus tud vendéget 

hívni –, de ez semmiképpen nem kötelező. Az iskolák honlapján a programokat, tantárgyakat 

megkeresve a tanulók megfigyelhetik a nemzetiségi elemeket.  

                                                           
172 Érdekes megfigyelni az eredeti neveket is. Zrínyi Miklósnál javasoljuk, hogy a szigetvári hőst válasszák. 
173 És különösen fontos az, hogy előtte saját véleményét feltárja. 
174 Talán fontos tudatosítani, hogy a török hódoltság alatt a két – sőt több – nép 150 évig élt együtt, tehát ki 
kellett alakítani ennek szokásrendjét. Vajon hogyan működött ez? Mennyire különült el a két kultúra, mennyire 
hasonult, milyen közös felületek voltak? (A hódoltság időszakával 1-2 oldal foglalkozik a történelemkönyvek-
ben, alig koncentrálva a kultúrára. Áttekintés: http://mek.oszk.hu/01800/01885/html/) 

http://mek.oszk.hu/01800/01885/html/
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Megjegyzés: Ahogy a legtöbb témánk, ez is tovább gördíthető – vagy maguk a tanulók 

térnek rá a kapcsolódó területekre, például: Mi a helyzet a nemzetiségi oktatással, ha a szülők 

beíratták a gyereküket, de nincs erős (vagy egyáltalán) kötődésük a származáshoz?175 Mi min-

dent tanulhat meg egy ilyen tanuló? Mi vonatkozhat a külföldön élő magyar gyerekekre? Mi a 

helyzet egy olyan házasságban, ahol a szülők más származásúak? Miért fontos a hagyomány-

őrzés? Lehet-e ez „nyűg” a gyereknek? Kell-e olyan nyelvet tanulnia, amelynek szerinte nem 

veszi hasznát? és így tovább. Egy tanuló személyes beszámolójában azonban megjelenhet az 

is, ha nem fogadják el őt a kulturális hátterével együtt.  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 4. feladat iskolai honlapjainak tanulmányozása. 

 

6. lecke – Egy nemzet, sok nemzetiség 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik:  

 Magyarország nemzetiségei – 1., 2. feladat 

 A cigányság – 3., 4., 5., 6. feladat + Kreatív feladat (150. old.) + Olvasmány (39. old.) 

 Az identitás vállalása és a másság megélése – Olvasmány (40. old.) 

 

Az előző lecke folytatásaként a nemzetiségekkel ismerkedünk, elsősorban a cigányság-

gal mint legnagyobb számú nemzetiséggel. Mind a többségi, mind a roma tanulóknak fontos 

lehet, hogy minél több ismeret jelenjen meg róluk, elsősorban kulturális elemeken, valamint 

valódi személyek követendő példáján keresztül.  

Kapcsolat: Roma kultúrával, személyekkel kapcsolatos anyag több helyen szerepel az 

ötödikes (19., 40., 93., 104. old.) és a hatodikos (10., 45.old.) könyvben is.176  

 

1–2. feladat. A mottó egy törvényben foglalt alapelvet fogalmaz meg. Ezt azonban te-

hetjük a lecke végére is, szintetizáló feladatként az 5-6. lecke lezárásaként. A legfőbb nemze-

tiségek felsorolása azonban szükséges itt, utalhatunk az ötödikes tankönyv 18. leckéjére vagy 

újra tanulmányozhatjuk az ott található ábrát. 

Tanítási javaslat: A pedagógus gyűjthet népzenéket, és bemelegítő feladatként a tanu-

lók meghallgathatják ezeket, majd találgathatnak – vagy megadott szavak közül 

választhatanak –, mely nemzetiségek zenéjét hallják. Ugyanígy kereshet más elemeket: jelleg-

zetes épületeket, ételek leírását, szavakat.177 Ezután következhet a 2. feladat. 

Megjegyzés: Míg az előző leckében az oktatásban jelent meg a nemzetiségi lét, kultúra, 

itt a hagyományokban. Értelemszerűen igazítsuk a feladatválasztást ahhoz, mennyit és miről 

beszéltünk a témáról az előző leckében! 

                                                           
175 Vagy csak ilyen iskola van a közelben. 
176 Lásd II.2.1. ötödikes tankönyv 4. lecke 3. feladat lábjegyzete. 
177 Gazdag gyűjtemény, ismeretanyag található: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek.php, illetve a tankönyvben ajánlott al-
bum: http://mek.oszk.hu/09100/09136/09136.pdf 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek.php
http://mek.oszk.hu/09100/09136/09136.pdf
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3–6. feladat + Kreatív feladat. A feladatok bőséggel adnak lehetőséget a roma kultúra, 

jelképek és személyek megismerésére.178 Javasoljuk, hogy a pedagógus néhányat válasszon ki 

a tanulócsoportnak, és a lehetőségeknek megfelelően vagy kisebb csoportok kapjanak egyet-

egyet, és számoljanak be a többieknek. Érdemes kiemelni és értelmezni az „aranypánt” meta-

forát (151. old.). Ezzel a kettős kötődés jelenségére is visszatérhetünk. 

Tanítási javaslat: Bár a tanulók más tantárgyak keretében is találkoznak cigány mesék-

kel, javasoljuk egy-két mese felolvasását.179 Az Aranypánt-díjra jelöltek listáját más évekből is 

kikereshetik a tanulók, és ismerkedhetnek életútjukkal.180 

Kapcsolat: A 8. lecke olvasmánya (45. old.) is egy ilyen jelölttel foglalkozik. 

 

Olvasmány. Nem kerülhetjük meg azt a kérdést – bár itt nem helyezzük középpontba 

–, hogy a kisebbségeket előítélet vagy kirekesztés is érheti. Két szöveget mutatunk be, ame-

lyek egyike szintén romákra vonatkozik, a másik pedig Illyés Gyula önéletrajzi írása, amelyben 

a társadalmi és nyelvi különbségekből fakadó kirekesztés jelenik meg. A fő kérdések mindket-

tőben azok, fel tudja-e vállalni önmagát és hátterét a főszereplő, megküzd-e a környezet re-

akciójával, illetve kitart-e célja mellett. Ez olyan tanulóknak is példa lehet, akik nem tapasztal-

ják meg a kisebbségi létet, a másságot. 

Kapcsolat: Bár nem ez a fő témánk, párhuzamot vonhatunk azzal, mi keltheti fel egy 

gyerekben a tanulási kedvet, tudásvágyat, eltökéltséget. Részben erről szól a 8. lecke olvas-

mánya is (45. old.). 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 3–6. valamint a kreatív feladatban szerepel kutató- vagy 

ajánló munka. 

7. lecke – Értékeink és szükségleteink 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Anyagi és szellemi értékek különbsége, kapcsolata – 1., 2. feladat 

 Anyagi jólét, gazdagság – 3. feladat 

 Szükségleteink – 4. feladat 

 

A leckéhez viszonylag kevés feladat tartozik, ezek azonban aktivitást, de mélyebb át-

gondolást is igényelnek. A sokféle érték, cél összegyűjtése, esetleg rangsorolása, az alapvető 

és a kulturális (esetleg felkeltett) szükségletek szétválasztása nem könnyű feladat. A téma fel-

dolgozása fejleszti az önismeretet, ugyanakkor próbáljuk felhívni a figyelmet a mértékletes-

ségre, a reális igényekre és a mások szükségleteinek figyelembevételére. A leckében a pénz 

                                                           
178 Áttekintés: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/001_Beve
zetes.htm 
179 Például A Nap és a Hold története. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/002_Mese
k_eredetmondak.htm, https://barikaroly60.wordpress.com/category/gyujtesek/ 
180 http://index.hu/belfold/2016/04/04/aranypant-dij_jeloltek_szavazas/, http://in-
dex.hu/belfold/2017/03/31/aranypant-dij_2017/ 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/001_Bevezetes.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/001_Bevezetes.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/002_Mesek_eredetmondak.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_erdo_anyja/pages/002_Mesek_eredetmondak.htm
https://barikaroly60.wordpress.com/category/gyujtesek/
http://index.hu/belfold/2016/04/04/aranypant-dij_jeloltek_szavazas/
http://index.hu/belfold/2017/03/31/aranypant-dij_2017/
http://index.hu/belfold/2017/03/31/aranypant-dij_2017/
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mint a lehetőségek egyik feltétele jelenik meg, de kiemeljük azt, hogy sok létfontosságú dolog 

nem vehető meg.  

Kapcsolat: Az értékek témája köthető az ötödik évfolyamon vett testi és lelki szükség-

letek, egészség, valamint célok (1., 2., 4., 5. lecke) témákhoz, és a túlzott igények megjelen-

hetnek a 6. osztályos tankönyv környezetvédelemmel foglalkozó leckéiben (12., 13., 14. lecke). 

A témához illeszthető a 16. lecke Dramatikus feladata is (147. old.). 

 

1. feladat. A ráhangoló feladatban már előkerülhetnek a lényeges kérdések: Mi vehető 

meg pénzen? Milyen létszükségletek kielégítéséhez kell pénz, akár közvetve, akár közvetlenül? 

Mi minden érték számunkra? Megveszünk-e (szeretnénk-e) olyan dolgot, ami nem is kell igazán? 

Megjegyzés: Bár fontos, hogy a gyerekek ne anyagias szemmel nézzék a világot, ne ta-

gadjuk le a pénz fontosságát! Más a helyzete és az értéksorrendje egy olyan családnak, amely-

nek a léte is veszélyeztetett rossz anyagi helyzete miatt. Ugyanakkor ebben a helyzetben is 

meg kellene találni a fontos értékeket.181  

 

2. feladat. A feladat célja minél több lehetséges érték felmutatása, amelyet azután vé-

giggondolhatnak a tanulók.  

Tanítási javaslat: Mivel jó néhány fogalom mint érték távol állhat a tanulóktól, a c) 

pontnál megkérhetjük őket arra, hogy képzeljék el, miért lehet fontos valakinek egy-egy érték. 

A d) pont kapcsán arról is szó eshet, hogy konkrét élethelyzetekben gyakran választani kell két 

érték között, de hosszabb távon törekedhetnünk az egyensúlyra. 

 

3. feladat. A képzelt helyzetben immár a pénz hiánya nem akadálya a célok és értékek 

megvalósításának, ezért itt még jobban kiemelkedhet az értéksorrend. Mire költenénk a sok 

pénzt? Átgondolnánk-e ezt, vagy arra költenénk, amire leginkább vágyunk? Van-e olyan ezek 

között, ami nem szerezhető meg pénzen? Valóban kell nekünk az, amire költjük, vagy azt él-

vezzük, hogy nincs korlát? Gondolunk-e másokra vagy valamilyen általános célra?  

Tanítási javaslat: A feladat kapcsán azt is megtanulhatják a diákok – utánajárással vagy 

tanári segítséggel –, hogy mi egy adott összeg értéke. Ha több időt rászánunk, a tanulók szá-

molhatnak is: Mennyibe kerülnek az áhított dolgok? Mennyi pénz kell a saját szükségletekre? 

És felmerülhet az a gondolat is: Igazságos-e, jó-e az, hogy valaki ennyi pénzzel gazdálkodik, 

holott nincs rá valóban szüksége? 

 

4. feladat. A szükségletekről szóló feladatot előrébb is vehetjük. Célja az alapvető szük-

ségletek kiemelése, a reális látásmód erősítése.182 

 

                                                           
181 Ha az előző leckékben foglalkoztunk az Aranypánt-jelöltek élettörténeteivel, kereshetünk ott is értékeket: 
Mit kapott meg az illető gyermekként, és mit nem? Milyen érték volt számára fontos a későbbiekben? 
182 Például: szükségem lehet a mindennapi televíziózásra, de lehet, hogy nagyobb baj lenne, ha nem szólna hoz-
zám senki egész nap. Fontos, hogy hosszabb időszakot nézzünk át, mivel a gyerekek könnyen gondolhatják, 
hogy nincs szükség iskolára, és a család nélkül is megvannak egy ideig, de hosszabb távon megváltozhat a véle-
ményük. 
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8. lecke – Hátrányból indulva  

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Kitartás, célok megvalósítása – 1., 5. feladat + Olvasmány (45. old.) 

 A hátrányos helyzet – 2., 3., 4. feladat + Játék (139. old.) 

 Társadalmi szolidaritás, segítség – 5., 6. feladat + Kreatív feladat (152. old.) 

 

A lecke a hátrányos helyzetű emberek, társadalmi csoportok helyzetét mutatja be, il-

letve azt, milyen módokon tudna segíteni nekik a többség. Fő témája tulajdonképpen a társa-

dalmi egyenlőtlenség, szociális, anyagi vagy egyéb értelemben, tehát lehetséges, hogy a tanu-

lóknak más helyzetek, csoportok is eszükbe jutnak. Nehéz feldolgozni ezt a témát úgy, hogy 

alapos gazdasági, társadalomtudományi áttekintést nem lehet egy órában és ebben az élet-

korban bemutatni. Ezért a tananyag célja az, hogy a) felhívjuk a figyelmet arra, hogy létezik 

hátrányos helyzet, és hogy ez sokféle eredetű; b) a leegyszerűsítő elméletekkel szemben je-

lezzük, hogy igen sok külső és gyakran kiszámíthatatlan tényező okozza ezt a helyzetet – vagyis 

bárki bekerülhet ilyen csoportba; c) a társadalomnak felelőssége van abban, hogy segít-e ezek-

nek a csoportoknak; d) az egyénnek is lehetnek ebben vállalásai, de legalább toleráns szemlé-

letre törekedjen.183 

Kapcsolat: A következő (9.) lecke az önkéntességen keresztül a segítségnyújtás formá-

ival foglalkozik. 

 

1–2. feladat + Játék. A két ráhangoló feladat tulajdonképpen a „hátrány”, a „nehéz 

helyzet” saját élményeit idézteti fel a gyerekekkel. A mottó és az 5., 6. feladat keretbe foglalja 

az órát: a helyzet javítására utal. A játék kérdésére – „Hogyan éltétek meg azt, hogy már az 

indulásnál eldőlt, ki fog nyerni?” – az óra későbbi szakaszában visszatérhetünk, és értelmez-

hetjük.184 Csakúgy, mint a játék címét, az „egyenlőtlen esély” kifejezést. 

Tanítási javaslat: A játékhoz a pedagógus készítsen kártyákat, ha lehet, más szöveggel, 

mint a 140. oldalon, hogy csakugyan meglepetés érje a csapatokat! Utána vagy rögtön beszél-

jék meg, mit mutatott be a játék, vagy a pedagógus ígérje meg, hogy még visszatérnek rá a 

többi feladat után! 

 

3–4. feladat. A képek segítségével koncentráljunk arra, hogyan élhetnek ezek az em-

berek, milyen problémáik lehetnek! A cél az empátia ébresztése, bár lehetséges, hogy már itt 

előkerülnek sztereotípiák vagy előítéletek, különösen az utolsó kérdésnél. A segítségnyújtás 

módjainál próbáljunk az elképzelt problémákra választ adni: ha a magány a probléma, akkor 

                                                           
183 Kutatások szerint a magyar társadalomban viszonylag alacsony a szolidaritás szintje, elterjedt az „ő a hibás, 
miért vett fel kölcsönt/nem dolgozik/költözik el/vált el/szült még egy gyereket...” szemlélet. Ez minden felelős-
séget a nehéz helyzetben lévőre tol át. Holott mindkét félnek a maga módján tennie kellene. A segítség, szoli-
daritás közérdek is, mivel egyetlen közösségnek sem jó, ha általános romlás következik az életszínvonalban, 
közmorálban, biztonságban. 
184 Kereshetünk iskolai példákat is: Mi történik, ha valaki olyan tanulócsoportba kerül, ahol már előrébb tarta-
nak a tananyagban? Mi legyen azzal, aki jól tanul, de több idő kell neki az olvasáshoz? Mi történik, ha a tovább-
tanuláshoz kellene a nyelvvizsga, de az pénzbe kerül, és a család nem tudja kifizetni? Itthon hagyjuk-e azt az 
osztálytársat, aki nem tudja befizetni az osztálykirándulás díját? Hogyan értelmezhető itt az igazságosság? 
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kisebb figyelmesség, beszélgetés is segít valamit. A 4. feladatban rövid információközlő szöve-

get olvashatnak a tanulók, amely tanári kiegészítésre szorul. Például: Miért vannak hátrányos 

helyzetben az alacsony iskolai végzettségűek? Egy-egy példa elemzésével, az okok és követ-

kezmények felsorolásával kiderülhet, hogy mennyire összetett a probléma. 

Kapcsolat: Megvitatható az is – utalva az előző leckére –, hogy mit jelent az anyagi biz-

tonság, mely feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy valaki biztonságban érezze magát, és 

perspektíva legyen előtte. Ugyanakkor beszélhetünk a többi értékről is, amely a mentális 

egészség (lásd még 5. osztályos tankönyv 1. fejezet) fenntartását segíti.185 

 

Olvasmány. Az olvasmány összeköti a lecke két szakaszát, mivel egyszerre mutat be 

hátrányos helyzetet és kitörési lehetőséget, illetve ennek nehézségeit. Az Aranypánt-díjas tör-

ténetek ezért alkalmasak erre, de kereshet a pedagógus máshonnan egyéb problémákat is.186 

Javasoljuk, hogy a tanulók minél részletesebben elemezzék a szöveget, egyrészt a hátrányok, 

másrészt a (belső) változások és a külső segítség szempontjából. 

Kapcsolat: Ahogy a 6. lecke olvasmányainál (40. old.), itt is kiemelhetjük azt, mi keltheti 

fel egy gyerekben a tanulási kedvet, tudásvágyat, céltudatosságot.  

 

5–6. feladat + Kreatív feladat. A 3. feladat képeihez hasonlóan itt is különböző hátrá-

nyos helyzeteket mutatunk be, de már valamiféle megoldással.187 Mindenképpen elemezzük, 

miért lehet ez hasznos, előrevivő, és mutassunk rá arra is, hogy itt milyen fontos a kapcsolódás 

a többségi társadalomhoz (osztálytársak, nézők, játékosok, vevők). Vajon mi minden kell ah-

hoz, hogy ez sikeres legyen? A kreatív feladat kutatómunkája sok ilyen kezdeményezést mutat 

be: azt közvetíti, hogy kis cselekvések is fontosak lehetnek, és hogy meg lehet találni a segítő-

készség céljait.188 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A kreatív feladatban a szolidaritás, segítségnyújtás formái. 

 

9. lecke – Adok és kapok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A segítség és önkéntes munka oka, célja, motivációja – 1., 2., 3. feladat 

                                                           
185 Ne alakuljon ki az a szemlélet, hogy például önmagában rossz kistelepülésen élni, hiszen sok értéke van. 
Azonban a közlekedés, munkalehetőség szempontjából nehezebb az életvitel. Nem kell felsőfokú végzettség 
ahhoz, hogy valaki teljes életet éljen, de az alulfizetett, képesítés nélküli munka a szegénység felé visz. Nem kell 
lemondani a nagycsaládról, hiszen rendkívüli érték, de tudni kell, hogy több energiát, feladatot jelent, és ez ne-
hezítheti a munkavállalást. 
186 Jó források erre többek között az „élettörténet”-interjúk magazinokból (például Nők Lapja). 
187 További példák: https://szinesgyongyok.hu/etterem/, http://tanodaplatform.hu/?page_id=5, 
https://abcug.hu/ha-asperges-szeleteli-tokeletes-lesz-a-paradicsomkarika/, 
http://elelmezes.hu/hirek/reszletek/maskent/, https://www.hatpottyos.hu/rolunk 
http://creativeads.blog.hu/2014/08/07/egy_igazan_kulonleges_etterem,  
188 Ajánlottak még: Punnany Massif: Hétköznapi hősök http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/89745/punnany-
massif/hetkoznapi-hosok-zeneszoveg.html, „Én hiába szeretem a szobám csendjében az utcagyereket! Nem 
arra van szüksége, hogy könnyes, szende szemembe nézzen, hanem hogy legyen kenyér az asztalán, fedél a feje 
fölött, étel a tányérján, ceruza a kezében, takaró az ágyán, kapjon jó szót, simogatást.” Böjte Csaba 

https://szinesgyongyok.hu/etterem/
http://tanodaplatform.hu/?page_id=5
https://abcug.hu/ha-asperges-szeleteli-tokeletes-lesz-a-paradicsomkarika/
http://elelmezes.hu/hirek/reszletek/maskent/
https://www.hatpottyos.hu/rolunk
http://creativeads.blog.hu/2014/08/07/egy_igazan_kulonleges_etterem
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/89745/punnany-massif/hetkoznapi-hosok-zeneszoveg.html
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/89745/punnany-massif/hetkoznapi-hosok-zeneszoveg.html
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 A segítségnyújtás haszna mindkét félre – 4., 6. feladat 

 Önkéntes tevékenység tervezése – 5. feladat + Kreatív feladat (152. old.) 

 

A fejezetet az önkéntes munka bemutatásával zárjuk. Sok példán keresztül ismerhetik 

meg a tanulók, mennyire jelen van (bár néha nem észrevehetően) az önkéntes munka a tár-

sadalomban, a középiskolás közösségi szolgálatra is készítjük őket ezzel. Fontos rész a lecké-

ben az, amikor arról töprengünk: mi készteti az embereket erre, mi okoz jó érzést nekik, mit 

kapnak ezzel a munkával – hiszen anyagi ellentételezés nincs. A tankönyvben bemutatott pél-

dákon túl kereshetnek a tanulók is többet, vagy akár ellátogathatnak egy civil szervezethez, és 

személyesen beszélhetnek az önkéntesekkel. 

 

1. feladat. A ráhangoló feladat az „adni” és „kapni”, és a segítségnyújtás élményeit idéz-

teti fel. Lehetséges, hogy elsősorban tárgyakra gondolnak, akkor megkérhetjük őket arra, hogy 

második körben ne tárgyak hangozzanak el. Mi mindent lehet még adni egymásnak? Mire lehet 

szükségünk? (Ez az előző két lecke témájához is visszakanyarodik.) 

 

2–3. feladat. A képek és feliratok példákat hoznak az önkéntességre.189 A kérdések se-

gítségével feltárjuk a segítségnyújtás, a másokért vagy a környezetért érzett felelősség kész-

tetéseit.190 

Kapcsolat: Az 5. osztályos tankönyv 5. leckéjében (Vannak-e céljaid?) már találkoztunk 

a közösségért végzett munkával. 

 

4. feladat. Az eredeti diákbeszámolók még több példát hoznak, és itt meg is fogalma-

zódik, miért volt a munka végzése számukra hasznos, jó, sikerélmény. 

Tanítási javaslat: Építhetjük erre a feladatra az óra nagyobb részét például úgy, hogy a 

tanulók a weboldalon még több példát olvasnak el.191 Készíthetnek interjút idősebb testvérrel 

(ebben az esetben viszont számolni kell a kritikus véleményekkel192 is). 

 

5–6. feladat + Kreatív feladat. Két levezető-szintetizáló alkotó feladat. Az 5. feladat 

csoportos projektmunkát kér, a tervezésnek és időnek megfelelően lehet választani a felada-

tokból. Mivel a 2. feladat már utalt a sajtómegjelenésre193, az interjú, blog, közösségi oldalra 

feltett képes hír megfogalmazása már könnyebb lesz. A d) pont pedig tudatos tervezést kér a 

                                                           
189 Ajánlott mottó: „Nem éltél igazán addig, amíg nem tettél valami jót olyan valakivel, aki soha nem tudja azt 
visszaadni neked.” John Bunyan  
190 Ugyanakkor nem mindig könnyű megfogalmazni azt, mi készteti erre az embereket. Mély értékek, elkötele-
zettség, hála, kötelességtudat jelenhet meg, és egyben az énkép is pozitívabbá válik. 
191 http://kozossegi.ofi.hu/Contents/Archive – Élménybeszámolók http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-
oenkentesseg, http://www.onkentes.hu/lehetoseg/friss 
192 Ha a csoport fogékony erre, meg is vitathatják, van-e értelme az ilyen közösségi szolgálatnak, vagy dramati-
zálhatják, hogy egy vonakodó kamaszt hogyan tudnának érvekkel meggyőzni. 
193 Megemlíthetjük azt is, vajon milyen súllyal szerepelnek a médiában ezek a jó tettek, önkéntességek például 
a katasztrófákhoz, botrányokhoz, bűnözéshez képest. 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/Archive
http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-oenkentesseg
http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-oenkentesseg
http://www.onkentes.hu/lehetoseg/friss
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tanulóktól, amelyhez a DIA194 anyaga ad mintát. A kreatív feladatban tovább tágíthatjuk a be-

mutatható lehetőségek körét. 

Tanítási javaslat: Mivel sok időigényes feladat van, egy-egy választott témán párhuza-

mosan dolgozhatnak az egyének vagy a csoportok, majd bemutatják a produktumot. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 4. feladat kapcsán a tanulók önkéntesmunka-lehetősége-

ket kereshetnek, a kreatív feladatban teljes projektet végezhetnek. 

 

Visszanéző – Fejezetzáró kép 

A kép és a köré írt fogalomlista alapján szabadon beszélgethetnek a tanulók az emberi kap-

csolatok néhány jellegzetességéről, de a 30. oldalon lévő feladatsor segít is a sokoldalú feldol-

gozásban. A 4. kérdés visszatérő elem lesz a fejezetzárókban: a magunknak feltett kérdés, ké-

tely. Ezek nyilvánosságáról szabadon dönthet a tanuló – lehet olyan óraszakasz, amikor ezek-

kel foglalkozunk –, de nagyon fontos, hogy természetessé váljon az, hogy továbbgondolják a 

tanultakat. 

 

Képesek vagyunk – projektfeladat 

Az időutazás során egy jövőbeli lakóhelyet és az ott élők mindennapjait képzelhetik el a tanu-

lók, ebbe beleszőhetik mindazt, amit egy társadalom működéséről gondolnak. A feladat ha-

sonló a záróképhez kapcsolt ötleteléshez195, de míg ott reálisabb feltételekkel dolgoztak, itt 

szabadabban alakíthatják a viszonyokat.  

Kapcsolat: A 23. lecke Kreatív feladata szintén jövőbeli várost tervez meg, de ott jobban 

figyelembe vesszük a tudományos fejlődés előnyeit, lehetőségeit és hátrányait. A 18. lecke 

Olvasmánya egy negatív jövőképet mutat be. 

 

2. fejezet – A technikai fejlődés hatásai 

 

A fejezet a kerettanterv ötödik, Én és a környezetem – A technikai fejlődés hatásai című te-

matikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Az ökológiai lábnyom, Az ember és a technika, 

Enyém, tied, mienk, A mozgóképek hatása. 

Kerettantervi kulcskérdések: Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a termé-

szet? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében? Hogyan befolyásolja 

a technika fejlődése az ember életét? Melyek a mai világ legfontosabb technikai eszközei? 

Hogyan hat ezek jelenléte az egyének és a közösségek életére? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont? Hogyan használható és miként védhető meg a közös tulajdon? Milyen esz-

közökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? Miért és hogyan hatnak ránk a tele-

víziós filmsorozatok?  

 

                                                           
194 Demokratikus Ifjúságért Alapítvány – hasznos pedagógiai segédanyagok: https://i-dia.org/ - kiadvanyaink 
195 Természetesen lehet választani a kétféle fejezetzáró elemből.  

https://i-dia.org/#kiadvanyaink
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Megjegyzés: A kerettantervi résztémákból az Enyém, tied, mienk az 1. fejezetben sze-

repelt. Ide került a kerettanterv 4. témaköréből (Társadalmi együttélés) a Virtuális közösségek 

résztéma. 

 

A 2. fejezet tartalma: A fejezet első szakaszában a technikai fejlődéssel és a fogyasztói 

társadalommal – fogyasztás, reklám, környezetszennyezés – foglalkozunk. Áttérünk a média 

és az internet világára, külön kitérve az általuk generált szépségideálra. 

Célok: Ezek azok a tényezők, amelyek már most rendkívül erősen befolyásolják a gye-

rekek életét és gondolkodását, ráadásul a keletkező problémákat felnőttként nekik kell majd 

megoldaniuk. Bár sok negatívumról (veszélyről) lesz szó, mindig hangsúlyozzuk az előnyöket, 

a pozitív oldalt is. Elsősorban a tudatos, kritikai szemléletet és az önreflexiót szeretnénk erő-

síteni a tanulókban minden témával kapcsolatban. A saját viselkedésekre adott reflexióval az 

önismeretet fejlesztjük, több témánál pedig a másokért és a környezetért érzett felelősséget 

szeretnénk növelni. 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: technika, fejlődés, közle-

kedés, eszközök, táplálkozás, fogyasztás, bioélelmiszer, ökológiai lábnyom, mohóság, szükség-

let, igény, vásárlás, tudatosság, reklám, hírek, hoax, szépség, manipuláció, függés, internet, 

közösségi oldal, digitális lábnyom, szennyezés, környezetvédelem. 

Összefüggések: A technikai-társadalmi fejlődés nem előnyös vagy káros hatásait a tu-

datossággal próbálhatjuk meg kivédeni. 

 

A fejezet 9 leckét tartalmaz: 

10. Használ vagy árt a technika? 

11. „...ez az iciri-piciri mind megette!” 

12. Túl nagy lábon élünk? 

13. Tényleg szükség van rá? 

14. Vegye, vigye! 

15. Képernyőink hatalma 

16. Tükröm, tükröm 

17. „Mindenhová belépünk, mindent lájkolunk...” 

káros hatások

túlfogyasztás

környezetszennyezés

befolyásolás

manipulálás

függés

önismeret

kritika

tudatosság

ellenőrzés

mértékletesség

önállóság

fogyasztás csökkentése

szükségletek felmérése

változatosság

tudatos vásárlás

környezettudatos életmód

reális énkép

asszertív magatartás
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18. Rajtunk is múlik! 

+ Visszanéző 

+ Képesek vagyunk – Projekt 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

Technikai fejlődés, életmód, egészség – 10–11. lecke 

Fogyasztás és túlfogyasztás – 12–13. lecke 

A média hatása – 14–16. lecke 

Virtuális közösségek – 17. lecke 

Környezetvédelem, jövőkép – 18. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Mennyire élek környezettudatosan? Mennyire befolyásolnak a 

reklámok, trendek, a praktikum és a környezettudatosság a vásárlásaim során? Milyen infor-

mációim vannak a technika káros hatásairól? Hol és hogyan kezdődhet a környezetvédelmi, 

túlfogyasztási problémák megoldása? Milyen szerepe van az életemben a médiának? Mit gon-

dolok/mennyit tudok a gyerekek médiafogyasztási szokásairól? Szoktam-e több forrást is el-

lenőrizni egy számomra fontos hír miatt? Mi lehet az oka a hírek többféle megjelenítésének? 

Mennyit és mire használom az internetet? Mit tudok a gyerekeim/tanítványaim 

internethasználati szokásairól? Mit tudok a lehetséges veszélyekről? 

Fejezetnyitó és -záró képek: Egy bolygót néznek a gyerekek nagy távolságból. Ez utal a 

látókör tágítására is: most már az egész Föld, az emberiség problémáival foglalkozunk. A záró 

képen még jobban látszik, hogy a két félteke között különbség van: egy túltechnicizált és egy 

élhetőbb világrészt hasonlíthatnak össze a gyerekek. A témára hangoláshoz a bolygó láttán 

(47. old.) a tanulók gyűjthetnek asszociációkat a Föld, bolygó, ember, élet szavakhoz. 

 

10. lecke – Használ vagy árt a technika? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Eszközök, találmányok funkciója – 1., 2., 7. feladat 

 A közlekedés fejlesztése, szempontok, kérdések – 3., 4. feladat + Olvasmány 

(70. old.) 

 A technika a mindennapokban – 5., 9. feladat + Kreatív feladat (153. old.) 

 A technika előnyei, hátrányai – 6., 8. feladat + Dramatikus feladat (147. old.)  

 

A technikai fejlődés néhány elemét vitatjuk meg abból a szempontból, milyen hatással 

van az életünkre. Természetesen a téma óriási, más irányokba is el lehet térni. A találmányok 

életmódjavító szerepét mindenképpen hangsúlyozzuk! A közlekedés mint komplex technikai-

technológiai rendszer jó példa lehet arra, hogy bár nélkülözhetetlen, lehet optimálisan is és 

rosszul, károsan is szervezni.  
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Kapcsolat: Mivel a televízió, média, internet témákat külön részekben fogjuk tárgyalni 

a fejezetben, itt inkább egyéb eszközöket figyeljünk meg!196 A tudományos fejlesztések etikai 

kérdéseit a 24. leckében vitatjuk meg. Magyar találmányokról a 23. leckében lesz szó. 

 

1. feladat. Ráhangolásként különböző találmányokkal197 foglalkozunk, néhány kép se-

gítségével. Itt megjelenik a hasznos/ártalmas jelző mellett a felesleges szó is. A fogyasztói tár-

sadalom olyan eszközöket is el akar adni, amelyek nem szükségesek, vagy egyszerűbb módon 

is megoldható a funkciójuk. 

Tanítási javaslat: A tanulók előzetes gyűjtőmunkaként hozhatnak képet vagy leírást fur-

csa tárgyakról – lehetnek régiek198 is. Játszhatnak úgy is, hogy rövid leírást vagy használati uta-

sítást készítenek egy ismert tárgyról, és ki kell találni, mi az. 

Kapcsolat: A 7. feladat témáját tekintve ide csatolható. 

 

2–4. feladat + Olvasmány. A vezető nélküli autó és metró témája felvet néhány kérdést 

egy még nem elterjedt közlekedési móddal kapcsolatban. Egy valóban megtörtént fejlesztés 

viszont a közlekedés meglévő, aktuális problémáira ad megoldást. Ez itt konkrét példa arra is, 

hogy mit kell megoldani, és arra, hogy ha a szándék megvan, megoldható. A polgármester 

szemléletében ugyanakkor ennél is több szempont jelenik meg: a társadalmi igazságosság és 

egyenlőség elve, és közvetve az is, hogy mindenkinek érdeke a mértékletesség. 

Tanítási javaslat: A feladatok közül válogathat a pedagógus a differenciálás érdekében. 

A szöveg nem könnyű – meglehetősen gazdag tartalmú –, tanári magyarázatra, egyszerűsí-

tésre lehet szükség. A fő gondolat azonban fontos: aki gyalog vagy kerékpárral jár, ne legyen 

rosszabb helyzetben, mint az, aki autóval közlekedik. 

Kapcsolat: Az olvasmány gondolatai kapcsolódnak az egyéni/közérdek (2., 4. lecke) és 

a hátrányos helyzet (8. lecke) témákhoz. 

 

5. feladat. Fontos kérdés, hogy mire mennénk megszokott eszközeink nélkül. Mi az, 

ami már nélkülözhetetlen, mi az, ami jó, de helyettesíthető, mi az, ami megszokott, de lehet, 

hogy felesleges. A feladat kiszélesíthető többféle eszközre is. 

Tanítási javaslat: Ideillő játék a „Mit vinnél magaddal... lakatlan szigetre / három napra 

a hegyekbe / új, üres lakásba stb.?” (legyen maximálva a mennyiség).199 

 

6. feladat + Dramatikus feldolgozás. A tárgyakról összegyűjtött gondolatokból vitát 

rendezhetnek vagy fogalmazást írhatnak a tanulók. 

Kapcsolat: Hasonló vita szerepel a 23. lecke 2. feladatában.  

 

                                                           
196 Szó esik itt természetesen a szórakozást szolgáló eszközökről is, de szándékosan fókuszáljunk hétköznapi, 
praktikus tárgyakra is! 
197 A képek sorban: defibrillátor, lábmasszírozó gép, segway (önegyensúlyozó elektronikus jármű). 
198 Képek: http://ofi.hu/regi-targyak 
199 Ajánlott például A számkivetett c. amerikai film (r.: R. Zemeckis, 2000), de visszautalhatunk az 5. osztályban 
olvasott, Csukás István Nyár a szigeten c. regényének részletére is (25. oldal). 

http://ofi.hu/regi-targyak
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7–9. feladat. Az utolsó három feladat a továbbgondolást szolgálja. A kreatív feladatban 

kiemelhetjük a sérülteket segítő technikákat.200 A filmajánlóban érdekes lehet az a szempont 

is, hogy a több mint negyven éve készült film hogyan láttatja a gépek és emberek viszonyát. 

Az okostelefonról szóló fogalmazásban a személyes viszonyulást fogalmazhatják meg a tanu-

lók, de a kérdések között megjelenik az is, mennyire függünk mások véleményétől, vagy meny-

nyire a trend miatt akarunk megszerezni egy tárgyat. Ez már a következő anyagot is előkészíti. 

Kapcsolat: A 24. lecke sci-fi olvasmánya (131. old.) is robotokról szól.  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az 1. és 7. feladatban találmányok után kutatunk, a 8. film-

ajánló. 

 

11. lecke – „…ez az iciri-piciri mind megette!” 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Egészséges táplálkozás, ellenőrzött termékek – 1., 2., 4. feladat 

 Bioélelmiszer – 3. feladat + Olvasmány (74. old.) 

 Az élelmiszerek útja, tartalma – 2., 5. feladat 

 

Az egészséges táplálkozásról már tavaly volt szó. Most abból a szempontból foglalko-

zunk a tudatosabb élelmiszerfogyasztással, hogy mit tartalmaznak a feldolgozott élelmiszere-

ink, honnan kaphatunk erről információt. Kitérhetünk a kérdés anyagi vonzatára is: gyakran 

tartalmatlan, sőt káros élelmiszerekért fizetünk ki pénzt. Tágabbra nyitva a témát beszélhe-

tünk az élelmiszerek útjáról és ennek közvetett környezetterheléséről. A téma így kapcsolható 

a következő leckékhez is. A 11–14. leckékhez sok hasznos honlapot találunk, amelyekkel ki-

egészíthetjük az anyagot.201 Mivel a témablokk részei szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a 

pedagógus más sorrendben is feldolgozhatja a leckéket vagy a feladatokat. 

Kapcsolat: A fogyasztásról, vásárlásról szóló 13. lecke egyik olvasmánya (81. old.) a kis-

kerti élelmiszertermelésről szól. 

 

1–2., 4. feladat. A ráhangolóban felidézzük az egészséges ételek jellemzőit, példáit. 

Innen átléphetünk arra a kérdésre, vajon hogyan deríthetjük ki, mit tartalmaznak a gyártott, 

vásárolt élelmiszerek. Kitérhetünk az adalékanyagokra, tartósítószerekre, vagy a sótartalomra, 

amely önmagában nem káros, de összeadódik a különböző termékek fogyasztásával. Ugyan-

akkor beszélhetünk arról is, hogy sok anyag és technológia az állagot védi, hosszabb tárolást 

                                                           
200 Ajánlott videó: http://creativeads.blog.hu/2014/02/07/a_reklam_amitol_atertekeled_a_problemaidat  
https://www.youtube.com/watch?v=qaOvHKG0Tio  
201 http://tudatosvasarlo.hu/, http://www.kothalo.hu/, http://humusz.hu/, http://www.bioinyenc.hu/, 
http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_info/cons_diary2007-2008/agenda_hu.pdf, 
http://www.zoldtomb.hu/, http://greenfo.hu/, http://www.fna.hu/, 
http://iffegyesulet.hu/hu/szoveg/fenntarthatosagi-fuzetek/3, online játékok leírása: 
http://iffegyesulet.hu/aas_szoveg/file/188_kornyezetvedelmi_jatekok.pdf,  

http://creativeads.blog.hu/2014/02/07/a_reklam_amitol_atertekeled_a_problemaidat
https://www.youtube.com/watch?v=qaOvHKG0Tio
http://tudatosvasarlo.hu/
http://www.kothalo.hu/
http://humusz.hu/
http://www.bioinyenc.hu/
http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_info/cons_diary2007-2008/agenda_hu.pdf
http://www.zoldtomb.hu/
http://greenfo.hu/
http://www.fna.hu/
http://iffegyesulet.hu/hu/szoveg/fenntarthatosagi-fuzetek/3
http://iffegyesulet.hu/aas_szoveg/file/188_kornyezetvedelmi_jatekok.pdf
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biztosít, és hogy megszoktuk, talán el is várjuk a megfelelő színt, állagot, ízélményt.202 A címkék 

megkeresésével203 egy másik információforrásra irányítjuk a tanulók figyelmét. 

Tanítási javaslat: Otthoni feladatként kaphatják a tanulók, hogy olvassanak/ fényké-

pezzenek le még több terméket, és elemezzék az információt. 

Megjegyzés: Érdemes arra is felhívni a tanulók figyelmét, hogy ez a rendszer állandóan 

változik (orvosi kutatások, új anyagok, szigorúbb előírások miatt), így jó, ha később is frissítik 

a tudásukat. 

Kapcsolat: A 4. feladatban ugyanez a feladat: az árucikkek termékcímkéit megvizsgálni 

az üzletben. Ez összevonható a 13. lecke 6. feladatával.  

 

3. feladat + Olvasmány. A biotermékek jellemzőit mutatja be az olvasmány. Az előző 

feladatban kiemelt problémákra megoldást kínálhat a biotermékek beszerzése, de természe-

tesen itt csak szemléletformálásról van szó. 

Tanítási javaslat: Az olvasmány szövege nem mindenkinek könnyű, és sok előzetes is-

meretet kíván. Mindenképpen tanári segítségre van szükség a feldolgozáshoz. Ezért javasoljuk, 

hogy fogalommagyarázattal kezdjünk – érdemes időt rászánni, mert az egész témához alapo-

zást nyújthat. Előre emeljük ki a fogalmakat204, és röviden – nem kell precízen fogalmazva – a 

tanulók gyűjtsék össze ismereteiket. Érdemes gyakran feltenni a „miért?” kérdést. (Miért hasz-

nálnak növényvédő szert? Miért kell védeni a talajéletet?) Ha megoldható, a téma előkészítése 

egy természetismeret-órán is történhet. 

Kapcsolat: Az olvasmány fogalomkészlete a 18. lecke 4. feladatához is köthető. 

 

5. feladat. A kutatómunkát elő kell készíteni, hogy a tanulók a rajzon látható (!) – vagy 

ezekhez hasonló – kérdésekre választ kaphassanak. Többféle és mennyiségében is sok infor-

mációt találhatnak a neten, ezekből keresni és a szakszövegeket elolvasni nehéz lehet szá-

mukra. Ezért nem kell minden élelemről ugyanazon a szempontok alapján beszámolni. Köny-

nyítés, ha egy-egy élelmiszerre egy kisebb csoport alakul, és egyik tanuló az eredetet, másik 

az egészségre gyakorolt hatást stb. nézi meg, harmadik a címkéket elemzi. Megoldható az is, 

ha a tanár kiválaszt hasznos honlapokat, és csak egy élelmiszert vizsgálnak közösen (például a 

csokoládét több szempont szerint lehet.) 

 

                                                           
202 Mint a legtöbb dolog, ez is komplikáltabb a jó/rossz minősítésnél. Ha kivonjuk ezeket az anyagokat, vállal-
nunk kell sok mindent vele vásárlóként is. Vigyázzunk az E-számokkal is: minden adalékanyagnak van ilyen 
száma, nem mindig önmagukban káros anyagok. http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-
technologia, http://tudatosvasarlo.hu/cikk/amit-e-szamokrol-tudnod-kell, http://tudatosvasarlo.hu/eszam.  
203 Böngészés a http://tudatosvasarlo.hu/cimke vagy http://www.bioinyenc.hu/irasaim/erdekessegek/item/88-
elelmiszer-cimke-es-vedjegy-kisokos-1-resz oldalon. 
204 Fogalmak: környezetkímélő, minősítés, növényvédő szer, hormon- és idegrendszer, immunrendszer, fejlő-
dési rendellenességek, rákos elváltozások, jogszabályi előírások, műtrágyák, szintetikus, génmódosított, szenny-
víz, mesterséges adalékanyagok, antibiotikum, biotakarmány, organikus, klímaváltozás, ipari mezőgazdálkodás, 
széndioxid-kibocsátás, ökológiai gazdálkodás, kíméletes eljárások, túllegeltetés, rosttartalom, alternatíva, ne-
hézfém szennyezettség, logó. 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-technologia
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-technologia
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/amit-e-szamokrol-tudnod-kell
http://tudatosvasarlo.hu/eszam
http://tudatosvasarlo.hu/cimke
http://www.bioinyenc.hu/irasaim/erdekessegek/item/88-elelmiszer-cimke-es-vedjegy-kisokos-1-resz
http://www.bioinyenc.hu/irasaim/erdekessegek/item/88-elelmiszer-cimke-es-vedjegy-kisokos-1-resz
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Kutatás, ajánlás, projekt. A 2., 4. és 5. feladatban a tanulók kutatást végeznek az élel-

miszerek tartalmáról és egyéb jellemzőiről. Emellett a pedagógus ajánlhat sok érdekes honla-

pot, amelyről például rövid ismertetőt is készíthetnek a tanulók. 

Tanítási javaslat: Mivel a leckében sok időigényes feladat van, megoldható úgy is, hogy 

egy adott időblokkban – a fogalmi előkészítés után – párhuzamosan dolgoznak egyének vagy 

csoportok egy-egy választott témán, majd bemutatják a produktumot. 

 

12. lecke – Túl nagy lábon élünk?  

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A túlfogyasztás jelentése, jellemzői – 1., 2. feladat (+ Játék 140. old.) 

 Az emberi tevékenység negatív hatásai a környezetre – 3., 4. feladat + Olvasmány 

(77. old.) 

 Mértékletesség, tudatosság (Gandhi) – 5., 6. feladat 

 

Általános áttekintés az ember környezetalakító tevékenységéről, mindez hogyan hat a 

jelenre és a jövőre. A három kulcsfogalom: túlfogyasztás, ökológiai lábnyom, mértékletesség. 

A két általánosabb fogalom keretbe foglalja a tényszerűbb, elemző részt. Az előző két lecke 

témái és kutatásai kapcsán már biztosan nagyon sok téma szóba került, sok ismeretet szerez-

tek a tanulók. Az ökológiai lábnyom vizsgálata egyrészt összefoglalja ezeket, másrészt az egyén 

felelősségét is hangsúlyozza. Gandhi szemlélete a visszafogottságot, mértékletességet jeleníti 

meg.  

Kapcsolat: A fejezetet záró 18. leckében is szó van a környezetszennyezésről és a jövő-

ről. A pedagógus dönthet úgy is, hogy a személyes cselekvési tanácsok, ötletek feldolgozását 

(tudatos vásárlás, környezettudatos szemlélet) ott valósítják meg, itt pedig inkább helyzeteket 

elemeznek. 

 

1–2. feladat. Fogalmak értelmezése kétféle módon: a szavak alapján valós példákat, 

illetve összefüggéseket keresünk, a játék pedig ráébreszti a gyerekeket arra, hogy ha az egyé-

nek sokat akarnak, a végén hamarabb fogynak el a tartalékok. Ezeknél a játékoknál fontos a 

követő megbeszélés és a tanulság átkötése a témához. 

Tanítási javaslat: Az 1. feladatot aktívabbá alakíthatjuk például a Szópiac típusú játék-

kal. Mindenki kap több szót, a játékvezető pedig felírja a téma valamelyik központi fogalmát 

(„nagy lábon él”, fogyasztás, környezetvédelem stb.). A tanulók egy-egy mondatot alkotnak a 

náluk lévő szavak valamelyikével, és ha kapcsolódik a fogalomhoz, a játékvezető felteszi a táb-

lára. Az nyer, akinek elfogynak a szavai.205 

Kapcsolat: A lecke olvasmányához tartozó 4. kérdés (78. old.) visszautal a játékra. 

 

3–4. feladat + Olvasmány. A három feladat tetszés szerinti sorrendben használható, 

mivel szorosan összefüggenek. A gondolattérképes ábra lehet bevezető vagy záró elem is. Az 

                                                           
205 Ne legyenek túl egyszerű mondatok, és ne legyenek nagyon hasonló tartalmúak! A játék végén 5-6 kulcsgon-
dolatot le lehet jegyezni. 
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olvasmány első része (77. oldal) fogalomértelmező, ismeretterjesztő. Az itt látható kép a 3. 

feladatban is felhasználható ötletadóként. A második olvasmány viszont már gyakorlati lépé-

seket fogalmaz meg az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében. Ezt vehetjük az 5–6. feladat 

után vagy otthoni feladatnak adható. 

Kapcsolat: A következő (13.) lecke a tudatos vásárlással foglalkozik, és első olvasmánya 

(80. old.) átfedésben van az itt összegyűjtött tanácsokkal. A kettő feldolgozható egyszerre is.  

 

5–6. feladat. Gandhi személye itt nem a politikai tevékenysége – bár az is érdekes lehet 

–, hanem szemlélete, életfilozófiája miatt kerül a figyelem középpontjába. (Az ajánlott írásban 

azonban Gandhi politikai érveket is felsorol az önellátás mellett.) Javasoljuk, hogy a linken 

megadott írást a pedagógus olvassa el, és emelje ki azokat a szempontokat, melyeket jónak 

lát, illetve „meséljen” Gandhiról és néhány nézetéről206 a tanulóknak, vagy néhány kiemelt 

részletet207 olvassanak el. Utána vitázhatnak arról is, mennyire valósulhatna meg ez a mi ko-

runkban és helyzetünkben. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az olvasmányhoz tartozó feladatokban ajánlott weboldala-

kon a tanulók kiszámíthatják az ökológiai lábnyomukat. A lábnyom mérsékléséhez további te-

matikus honlapokat javasolhat a pedagógus.208 

 

13. lecke – Tényleg szükség van rá? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A vásárlás menete, célja, hatások az üzletben – 1., 2., 3. feladat 

 Tudatos vásárlás – 4., 5., 6., 7. feladat + Kreatív feladat (154. old.) 

 Környezettudatos szemlélet – Olvasmányok (80. old.) 

 

A lecke anyaga a vásárlásra késztető hatásokat ismerteti fel a tanulókkal, és tanácsokat 

ad arra, hogyan kerüljék ki ezeket. A tudatos vásárlás fogalmán keresztül a környezettudatos 

szemlélettel foglalkozunk: a mindennapi rutinszerű cselekvéseket átértékeljük abból a szem-

pontból, milyen hatással van a környezetre. A közösségi kertekről szóló szöveg még több té-

nyezőre hívja fel a figyelmet. 

                                                           
206 Témánkhoz és más leckékhez is: kiskert, kereskedelem, élelmiszerek, globalizáció – érdekes lehet az a gon-
dolat, hogyan függ össze a gazdaság, az életmód és a társadalom. Gandhi helyzete hely- és korfüggő volt, de a 
jelenséget ma is értelmezni tudjuk. 
207 Például: „…a központosított technika azt kívánja, hogy az emberek alkalmazkodjanak a gépekhez, míg az ön-

állóság technikája tud alkalmazkodni az emberhez. Az önállóság technikájának segítenie és támogatnia kell a 
mesterségeket, nem pedig lerombolni. Ezért kísérletezett Gandhi a rokka különféle típusaival, és amíg börtön-
ben volt, tervezett is egy új fajtát. […] Ez egy fadobozban rögzített és könnyen hordozható kerék. Gandhinak az 
volt a szokása, hogy ezzel a rokkával font, mialatt politikai gyűléseken vagy vitákon vett részt, vagy interjúkat 
adott. Saját maga font minden szövetet, amit használt. És az ő példája nyomán indiaiak százezrei, akik teljesen 
elfelejtették ezt a mesterséget, ismét fonni kezdtek. [Gandhi] díjat írt ki annak, aki olyan rokkát talál fel, amely-
lyel a fonó annyit tud keresni otthon, amennyit egy gyárban keresne. Ez a találmány nem született meg Gandhi 
életében, halála után viszont Ambar Nath feltalált egy négy orsóval ellátott kereket. Ez a kerék megvalósította 
Gandhi álmát." 
208 Például http://12okomajom.blog.hu/2016/08/05/21_hasznos_tipp_ami-
vel_csokkentheted_az_okologiai_labnyomod  

http://12okomajom.blog.hu/2016/08/05/21_hasznos_tipp_amivel_csokkentheted_az_okologiai_labnyomod
http://12okomajom.blog.hu/2016/08/05/21_hasznos_tipp_amivel_csokkentheted_az_okologiai_labnyomod
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Kapcsolat: A következő (14.) lecke a reklámokkal foglalkozik, amelyeknek nagy hatásuk 

van a fogyasztásra. 

 

1–3. feladat. Ráhangolóként néhány saját vásárlási élményt idézünk fel. A rajzok már 

egy konkrét vásárlást mutatnak, amikor a vevők sorban találkoznak a befolyásoló hatásokkal. 

A feladatok végén mindenképpen tudatosítani kell, hogy ezek természetesen véletlenek is le-

hetnek209, de a kereskedelem szándékosan is alkalmaz ilyen „trükköket”.210 

 

4–5. feladat + Olvasmány. A 4. feladat a tanulók saját ötleteire épít, az olvasmány meg-

adja az ötleteket. A kettőt tetszés szerint lehet kombinálni, differenciáltan alkalmazni. Amikor 

készen van az ötletgyűjtemény – kapcsolódhat hozzá kutatómunka is –, akkor az alkotó feladat 

következik, amely a mélyebb megértést segíti, és produktuma is lesz.  

 

6–7. feladat. Saját élmény, tapasztalat és egyben gyakorlat annak megfigyelése, ho-

gyan viselkednek a tanulók valódi vásárláskor/tervezéskor. Itt fontos az önmegfigyelés és -

reflexió. Tulajdonképpen az egyik javasolt módszer, a listakészítés hatását vizsgáljuk. Persze 

előfordulhat, hogy a tanulók nem látnak különbséget a két eset között, de fontosabb a tech-

nika kipróbálása, a tudatos szemlélet erősítése. Továbbvihető a gondolat általában a pénz be-

osztásának irányába (ez az 5. osztályos tankönyv 5. leckéjében is előkerült). 

 

Olvasmány. A közösségi kertekről szóló olvasmánynak szintetizáló funkciója is lehet a 

leckeblokk végén. Az egészséges bioélelmiszer termelése lakóhelyen, közösségi kertekben, a 

területek ilyen célú hasznosítása, a környezetvédő technikák alkalmazása, a közösségszerve-

ződés és a szabadidő egészséges eltöltése mind megjelenik benne. A tanulók kereshetnek hír-

adásokat hasonló kezdeményezésekről: ezek mintaként szolgálhatnak.211 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A tudatos vásárlási ötletekhez ajánlhat a pedagógus honla-

pokat. A tervezett bevásárlás – 6. feladat – is egyfajta „kutatás” (kísérlet). 

 

14. lecke – Vegye, vigye! 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A reklám információtartalma, célcsoportja, képi nyelve – 1., 2., 3., 5. feladat + Kre-

atív feladat (154. old.) 

 A reklámok közvetítette értékrend – 4. feladat + Olvasmány (83. old.) 

                                                           
209 Nyilván előfordulhat, hogy valamit tényleg lehagytunk a listáról, vagy egy akció miatt mást vettünk, mint 
amit terveztünk, de nehéz elkülöníteni a megtervezett behatásoktól, hiszen azok nem tudatosan hatnak. A már-
kák és minőségek összevetése nehéz feladat. Utalhatunk a 11. lecke „címkevizsgálatára” mint ellenőrzési lehe-
tőségre, valamint az árak egységre lebontott összehasonlítására. 
210 http://tudatosvasarlo.hu/bolti-eladasosztonzo-marketingtrukkok, http://humusz.hu/download/kukaugyi07-
bolt.pdf, http://www.humusz.hu/megelozes/boltokban-kulonfele-trukkokkel-manipulaljak-tudatalattinkat-
hogy-minel-tobbet-fogyasszunk-, http://tudatosvasarlo.hu/cikk/aruhazi-hangosbemondo,  
211A hírek, weboldalak olvasása egyben valóságossá, „élővé” is teheti számukra a jelenséget: láthatják, hogy 
sokan aktívan foglalkoznak a témával. 

http://tudatosvasarlo.hu/bolti-eladasosztonzo-marketingtrukkok
http://humusz.hu/download/kukaugyi07-bolt.pdf
http://humusz.hu/download/kukaugyi07-bolt.pdf
http://www.humusz.hu/megelozes/boltokban-kulonfele-trukkokkel-manipulaljak-tudatalattinkat-hogy-minel-tobbet-fogyasszunk-
http://www.humusz.hu/megelozes/boltokban-kulonfele-trukkokkel-manipulaljak-tudatalattinkat-hogy-minel-tobbet-fogyasszunk-
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/aruhazi-hangosbemondo
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A lecke feladatai a reklám egy-egy jellemzőjét vizsgálják, általában saját alkotásra buz-

dítva a tanulókat. A reklámot nem negatív színben ábrázoljuk, hiszen egyrészt hasznos is lehet, 

másrészt nem zárhatjuk ki az életünkből. A cél ismét a tudatos, kritikus szemlélet fejlesztése. 

Kiegészítésként beszélhetünk arról, mi a célja a reklámnak a kereskedelemben, és visszautal-

hatunk az előző leckében megbeszéltekre, a fogyasztás ösztönzésére.212 A tanulók végiggon-

dolhatják, ők hol találkoznak ezzel a jelenséggel, milyen reklámok hatottak rájuk, megtörtént-

e már velük, hogy a reklám hatására kaptak/vettek meg valamit. Mi a véleményük a televí-

ziós/internetes reklámokról, spamekről stb.? 

 

1–2. feladat + Kreatív feladat. A feladatok megoldása során a „reklám” készítésekor 

azt kell végiggondolni, mit és kinek szeretnénk eladni, hogyan hívjuk fel a figyelmet rá, milyen 

nyelvezetet használjunk, milyen információt adjunk meg róla – tehát a fő jellemzőket. A 2. 

feladat első mondatára figyelmet kell fordítani: hogyan jelenik meg a szükséglet generálása a 

mi életünkben?  

Kapcsolat: Hogyan ösztönöz a reklám a fogyasztásra, és hogyan lehet ellenállni neki? 

Visszacsatolás a 13. leckére. 

Tanítási javaslat: A 3. feladat tér át a reklámok képi nyelvére, de itt a hirdetés már nem 

kereskedelmi célú. Javasoljuk, hogy az 50. oldal táblázatát felhasználva a tanulók elemezzenek 

képi reklámokat213, illetve videókat. Különösen azért, mert elsősorban ilyenekkel találkoznak. 

A kreatív feladat alapján keressenek nekik tetsző reklámot, és próbálják tudatosítani, mi fogja 

meg őket benne. A hűtőszekrény eladását – vagy hasonló ötleteket – megtervezhetik a tanulók 

ez után a tudatosító szakasz után is. 

 

3. feladat. A társadalmi célú hirdetések azért is alkalmazzák a reklám eszközeit, mert 

így erős hatást tudnak elérni. Ilyen anyagok gyűjtésével214 egyben néhány fontos célra is rá-

mutathatunk az órán. 

 

4–6. feladat + Olvasmány. A két vers értelmezéséhez és összehasonlításához tanári 

segítségre lehet szükség. A kulcselemek kigyűjtésével – és a címmel – könnyen összevethető 

a kétféle szemléletmód. A halmazokat kiegészíthetik a gyerekek további elemekkel.  

Kapcsolat: Visszautalhatunk a 7. (Értékeink és szükségleteink) lecke témáira.  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Különböző reklámokat, hirdetéseket kereshetnek a tanulók 

(3. feladat). 

 

 

 

                                                           
212 Háttérismeret például: https://prherald.hu/?p=16382, 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/02_visszabeszelogep_uzenet,  
213 Ezek nem tehetők tankönyvbe. 
214 Javasolt weboldal kreatív hirdetésekhez: http://creativeads.blog.hu/ Olyan hirdetések, amelyek ugyan cé-
gekhez kapcsolhatók, mégis társadalmi célú tartalmuk van: http://creativeads.blog.hu/tags/komoly_téma 

https://prherald.hu/?p=16382
http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/02_visszabeszelogep_uzenet
http://creativeads.blog.hu/
http://creativeads.blog.hu/tags/komoly_t%C3%A9ma
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15. lecke – Képernyőink hatalma  

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A televízió hatása – 1. feladat + Olvasmány (84. old.) 

 A „képernyők” a mindennapi életben – 2. feladat 

 Az internetes információk hitelessége – 3., 4. feladat + Kreatív feladat (154. old.) 

 

A 15–17. lecke szintén témablokknak tekinthető: a média (beleértve az internetet) né-

hány hatásával foglalkozunk. A lecke a televíziós műsorokról kezdi a beszélgetést, majd áttér 

az internetre, amire itt mint hírforrásra tekintünk. A hírek ellenőrzésének technikáját fontos 

megtanulniuk a gyerekeknek – de legalább annyit, hogy ne higgyenek el azonnal mindent.  

Kapcsolat: A 10. leckében már beszéltünk a technikai eszközök életmód-változtató sze-

repéről (5–6. feladat). A 13–14. leckében pedig találkoztunk a manipulálás lehetőségeivel. A 

16–17. leckében is visszatér a téma. A 21. leckében pedig a hírek, információk szándékos tor-

zításáról is szó lesz. A témához illeszthető a 16. lecke Dramatikus feladata is (147. old.). 

 

1–2. feladat + Olvasmány. Lackfi János verse215 különböző televíziós műsortípusokat 

mutat be, amelyek listáját bővíthetjük, beszélhetünk róluk. A képi ábrázolás mellett a tanulók 

folytathatják is a verset más műsorok bemutatásával. Az olvasmányban Roald Dahl hosszú 

versét részleteiben dolgozzuk fel. A kérdések segítségével kritikusan kezeljük mind a televízi-

ózást, mind annak teljes elutasítását. A feldolgozás végén megfogalmazhatjuk a viszonyunkat 

a tévéhez: hasznát, kárát, a mértékletesség szerepét. 

Tanítási javaslat: Az 1–2. feladat kibővíthető, és olyan csoportoknál, akiknél a pedagó-

gus szerint nehéz lenne a hosszú vers feldolgozása, elegendő ez is. Ha a vers mellett dönt, az 

első feladat csak rövid ráhangolóként (vers + rövidfilm) szerepelhet. 

 

4. feladat + Kreatív feladat. A 2. feladat táblázatának megbeszélése készítse elő ezt a 

szakaszt! Valószínűleg felmerül az internet mint információforrás – ez a tévénél is szóba kerül-

hetett, ha nem, a pedagógus kérdezzen rá! Így már felvezethetjük azt a kérdést, hogy vajon mi 

alapján hihetünk egy hírnek. A hoax elterjedt és veszélyes jelenség, mert sokan azonnal elhi-

szik, és a közösségi médián keresztül terjesztik egy klikkeléssel.216 Ugyanakkor a vicces, vállal-

tan torzított, szatirikus alkotásokat is fel kellene ismerni. 

Megjegyzés: A kreatív feladat két részből áll: 154. oldal (Kamu hírek) és 155. oldal (Ki 

mit tud?) 

Kapcsolat: A 17. lecke Kreatív feladata (155. old.), amely az internet lehetőségeit tekinti 

át, ide is kapcsolható. 

 

                                                           
215 Weöres Sándor Csiribiri csiribiri c. versének ritmusában. A parabolaantenna szó magyarázatot igényelhet. 
216 Több évig keringett a neten, és még az online újságokba is bekerült, hogy az alsós erkölcstan tankönyvben 
állítólag szerepelt „A makacs gyermek” című mese. A hír valóságtartalmát rendkívül egyszerű lett volna ellen-
őrizni, de alig néhányan tették meg. A (dühös) kommentáradatot ők sem tudták megállítani. Egyéb példák: 
http://www.urbanlegends.hu/ 

http://www.urbanlegends.hu/
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4. feladat. A Wikipédia az egyik leggyakrabban használt – bár sokak szerint nem meg-

bízható – információforrás, tehát fontos, hogy a tanulók igyekezzenek megkülönböztetni a 

tartalmasabb és a felületesebb cikkeket. Emellett ne felejtsék el a többi forrást: szakértőket, 

könyvtárakat.217  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. „Kamu” hírek (3. feladat) és Wikipédia-információk (4. fel-

adat) után kutathatnak a tanulók, valamint animációs filmet ajánlunk (1. feladat). 

 

16. lecke – Tükröm, tükröm 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A szépség fogalma, jellemzői, jelentősége – 1., 6. feladat 

 A szépség képének manipulálása – 1., 2., 4., 5. + Kreatív feladat (155. old.) + Dra-

matikus feladat (147. old.) 

 Önelfogadás – 3. feladat + Olvasmányok (88. és 91. old.) 

 

A lecke a médiáról szóló blokkban van, tehát elsősorban a média – vagy más eszközök 

– által sugalmazott szépségideál ránk gyakorolt hatásaira hívjuk fel a figyelmet. Mivel ez éppen 

úgy hat, mint az eddig megbeszélt manipulációk, fontos a tudatosítás. Ugyanakkor a téma na-

gyon személyessé válhat, hiszen kapcsolódik az önelfogadáshoz és a kortársak megítéléséhez 

is. A gyerekeknek nehéz lehet – és így nem is kell, legfeljebb önkéntes alapon – beszélniük a 

megélt kudarcokról, elégedetlenségről. Hasznos lehet azzal is foglalkozni, hogyan nyilvánul ez 

meg egy csoportban csúfolás, gúnyolás stb. révén. Azt ki lehet jelenteni, hogy a külseje min-

denkinek egyéni, öröklött, és nincs jogunk ezért a másikat bántani – ráadásul a tetszés vagy 

nemtetszés ízlés kérdése is. Ugyanakkor a kultúránkban jelen van a külső módosításának igé-

nye – frizura, smink, öltözet, egészséges kinézet –, tehát beszélhetünk arról is, hogyan lehet 

optimálisan bánni ezzel.  

Kapcsolat: A 7. lecke értékek témája köthető ide, illetve az 5. osztályos tankönyv elfo-

gadás-befogadásról, valamint az egészségről szóló részei. 

 

1. feladat. Bár ráhangoló a feladat, rögtön a téma közepébe vág a kérdésekkel: Mit 

jelent a szépség? Vajon miért fontos nekünk?218 Ki a szép számomra? Szépnek tartom-e ma-

gamat? (Ez a két utóbbi „nem nyilvános” kérdés, de gondolják végig a tanulók!) Majd: Milyen 

szépséget kínál a média? Vajon miért csak azt? Ezt a részt viszont már kritikusan elemezve 

dolgozhatják fel. 

                                                           
217Az általános vélemény ellenére („minden információ megtalálható a neten”) nagyon sok fontos forrás nincs 
fent vagy nem elérhető az interneten, éppen a szerzői jogok miatt (lásd 4. lecke Dramatikus feladat), vagy azért, 
mert megszűnnek honlapok vagy átalakul a tartalmuk. Erre is felhívhatjuk a figyelmet. 
218 Az evolúciós pszichológia szerint van alapja a szépségideáloknak: bizonyos testarányok és külső jellemzők – 
nem tudatosan – azt sugallják, hogy az illető egészséges, erős és termékeny (fiatal). Ezt tehát nem kell leta-
gadni, a célunk lehet az, hogy egyrészt saját külsőnket optimális állapotba hozzuk. De hangsúlyozzuk azt is, 
hogy a szerethetőség nem ezen múlik. 
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Tanítási javaslat: A pedagógus készülhet fotókkal színészekről, celebekről, és ezeket 

megfigyelve emelhetik ki a közös jellemzőket. Az animációs figurák pedig azért jó példák, mert 

általában eltúlozva ábrázolják a vonzó testi jegyeket (nagy szem, vékony derék, apró kezek a 

nőknél, széles váll a férfiaknál219). 

 

2., 4. feladat. Mindkét feladat a manipulált kép hatásával foglalkozik. Fontos tudni a 

Photoshop-átalakításokról, amelyek ma már rutinszerűen zajlanak220, de a gyerekek talán nem 

is gondolnák, hogy a tárgyaknak is lehet ilyen hatása. Mindenképpen beszéljünk arról a lelki 

folyamatról, hogy ha ilyen képekkel vagyunk körülvéve, akkor „kevesebbnek”, sőt „csúnyább-

nak” láthatjuk magunkat egy idő után, hiszen kevés ember hasonlít a megadott mintákra. Ez a 

hozzáállás azután kiterjedhet az élet más területeire is.221 

Megjegyzés: A 4. feladat ábráján222 egy átlagos kamaszlány arcát alakítják 

Photoshoppal „nőiesebbre” – bár hasonló hatása lehet a sminknek, a hajviseletnek is. Így a 

kép kapcsán erről is beszélhetünk, ahogy arról is, milyen életkorban milyen mértékben elfo-

gadott ez a fajta átalakítás, és vajon milyen igények késztetnek rá. Szóba kerülhet a vonzódás, 

a másik nemnek tetszés kérdése, vagy a csoportnormához igazodás. 

 

3. feladat. Tulajdonképpen a külső átalakításának módjait vesszük sorba és értékeljük, 

valamint azt, miért érzi valaki úgy, hogy nem felel meg önmagának. Ha sok történet kerül elő, 

akkor több fokozatról beszélhetünk. Ha nem tetszik a hajam, készíttessek más frizurát? Ha 

nem tetszik a színe, befesthetem? Ha sápadt vagyok, sminkeljek? Ha kövérnek látom magam, 

fogyókúrázzak vagy sportoljak? Ha nagy az orrom, megműtessem? Ha kicsi a mellem, megna-

gyobbítsam? Látható, hogy van olyan, ami természetes, van, ami elfogadott, és van, ami ke-

vésbé, de lehet, hogy egyre elfogadottabbá válik.223 Fontos kérdés, hogy elégedettebb lett-e 

a változás után az illető, akiről beszélünk.224 

 

                                                           
219 Bár a téma elsősorban a nőkkel foglalkozik, a férfiaknál-fiúknál hasonló problémákat okoznak a külsőre vo-
natkozó elvárások. A kamaszkori változások talán még jobban átalakítják őket (testalkat, mutálás stb.), a piac 
viszont őket is célba vette, azt sugallva, hogy még több „kezelésre” van szükségük. 
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20170213/fiatalok-vagyak-felelmek-sos-gyermekfalvak/ 
220 Érdekes kitérő lehet a filmes animációk felé kitekintés. 
221 A Dove cég készített olyan reklámsorozatot, amely erre a gondolkodásmódra koncentrál. Egyet meg is néz-
hetünk (a Valódi szépség rajzok c. film ajánlása szerepel a nyolcadikos tankönyvben). 
222 A kísérleti tankönyv kipróbálása során többen jelezték, hogy a tanulók úgy értelmezték a rajzot, hogy fiút 
alakítanak lánnyá, így szabad asszociációk kapcsán a transzneműség kérdése is szóba kerülhet. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tarta-
lom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch28.html, https://wmn.hu/ugy/25496-a-
lanyombol-fiu-lett-egy-transznemu-gyerek-edesanyjanak-bucsulevele-a-lanyahoz,  
223 Más – de szintén fontos – megközelítés, és extrém példaként be is mutathatjuk a gyermek-szépségversenyek 
világát, ahol kisgyermekeket „alakítanak” felnőtté. 
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20141024/gyerekszepsegverseny/ 
224 A plasztikai műtétet kérők között lehet olyan is, akinek pl. baleset/betegség miatt alakult át a teste, vagy egy 
olyan karakteres vonása van, aminek a megváltoztatása megoldja az énkép-problémáját. Sokan viszont ezután 
újra elégedetlenekké válnak, mivel valójában mással van gondjuk. http://www.nlcafe.hu/baba/20170228/mell-
szoptatas-interju/, http://nol.hu/mozaik/20110709-miert_erzik_csunyanak_magukat_a_nok_-1129851, 
http://mipszi.hu/cikk/090730-al-arc-testdiszmorfias-zavar-bemutatasa,  

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20170213/fiatalok-vagyak-felelmek-sos-gyermekfalvak/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch28.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch28.html
https://wmn.hu/ugy/25496-a-lanyombol-fiu-lett-egy-transznemu-gyerek-edesanyjanak-bucsulevele-a-lanyahoz
https://wmn.hu/ugy/25496-a-lanyombol-fiu-lett-egy-transznemu-gyerek-edesanyjanak-bucsulevele-a-lanyahoz
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20141024/gyerekszepsegverseny/
http://www.nlcafe.hu/baba/20170228/mell-szoptatas-interju/
http://www.nlcafe.hu/baba/20170228/mell-szoptatas-interju/
http://nol.hu/mozaik/20110709-miert_erzik_csunyanak_magukat_a_nok_-1129851
http://mipszi.hu/cikk/090730-al-arc-testdiszmorfias-zavar-bemutatasa
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5. feladat225 + Kreatív feladat + Olvasmányok. Az 5. feladat már átvezet az önelfogadás 

témájához (bár ez a 3. feladat beszélgetéseiben is előkerülhetett), de itt azt a kérdést is felte-

hetjük: Vajon én mint néző mennyire fogadom el, ha valaki nem úgy néz ki, ahogyan én „el-

várnám” tőle? Mennyire ismerhetem meg az igazi arcát annak, aki különböző eszközökkel el-

változtatja azt? – tehát megfordul a nézőpont. Ide köthető, de más – ugyanígy fontos – irányba 

visz el, ha felvetjük azt, milyenek a közösségi oldalakon megosztott képeink vagy az „álképek” 

kérdését.226 (Ehhez a témához található feladat a 21. leckében is.) A kreatív feladat csupán 

játékos kitérő a külső módosítására (ha elérjük az applikációkat). Az olvasmányok egyike szim-

bolikusan, a másik realisztikusan közelíti meg a szépség kérdését. Ha az Abigél-részletet vá-

lasztjuk, az is szóba kerül, hogy esetenként más elvek is befolyásolják, hogyan öltözzünk, illetve 

hogy mi mindent fejez ki a kinézetünk a külvilág számára.  

Kapcsolat: Az 5. oszt. tankönyv 23. lecke olvasmánya (Twain: Koldus és királyfi), illetve 

a 4. évfolyam tananyaga (öltözködés). 

 

6. feladat + Dramatikus feladat. Itt szintetizáljuk az eddig megbeszélteket azzal, hogy 

több értékhez kapcsoljuk a szépséget. Bármilyen gondolat, többféle kapcsolódás is megfogal-

mazható, például a szépség a körben lévő tulajdonságokból is táplálkozik, vagy ha kivesszük a 

szépséget, akkor is teljességet kaphatunk.227 Külön kitérhetünk arra, mi az a természetes szép-

ség. 

Tanítási javaslat: A lecke végén kínálhatunk többféle otthoni feladatot. Például keres-

senek a tanulók olyan emberekről fotókat, akik bár nem felelnek meg a jelenlegi szépségide-

álnak, mégis érdekesek, kedvelik vagy tisztelik őket valamiért. Valódi személyekről – akár egy-

másról is, név nélkül – írjanak egy-egy jellemzőt, amit szépnek tartanak rajta. Törekedjenek 

arra, hogy találjanak a másikban szépet, és beszélhetünk arról is, milyen fontos időnként a 

dicséret, pozitív megerősítés! (Az 5 osztályos tankönyv 53. oldalán leírt módon küldhetnek 

„pozitív üzeneteket” egymásnak.)  

Kapcsolat: A (leckében piktogrammal nem jelölt!) dramatikus feladatnál azt vizsgál-

hatjuk meg, kik azok, akikre kíváncsiak lehetnek az emberek. A felkapott hírességekkel párhu-

zamosan tartalmas életutakat, emberi példákat is bemutathatnak a tanulók. (Felhasználható 

a 7. és a 15. leckénél is.) 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az 1., 5. feladatban képek gyűjtése a médiából, a kreatív fel-

adatban online programok ajánlása. 

 

17. lecke – „Mindenhová belépünk, mindent lájkolunk...” 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az internet jellemzői, haszna és veszélyei – 1., 2., 3. + Kreatív feladat (155. old.) 

                                                           
225 Például http://www.nlcafe.hu/foto/20140912/nok-magyarorszagon/ 
226 Egészen az álprofilokig, illetve a számítógépes játékok világában az avatarokig. Ki milyen személyiséget al-
kotna itt magának?  
227 Ajánlott: Bon-bon együttes: Szexepilem http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3733/bon-bon/a-sexepilem-
zeneszoveg.html 

http://www.nlcafe.hu/foto/20140912/nok-magyarorszagon/
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3733/bon-bon/a-sexepilem-zeneszoveg.html
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3733/bon-bon/a-sexepilem-zeneszoveg.html
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 A mobiltelefonos/internetes kapcsolattartás – 5., 6. feladat + Dramatikus feladat 

(148. old.) + Játék (141. old.) 

 A közösségi oldalak hatása – 6. feladat + Olvasmány (94. old.) 

 A digitális lábnyom – 7. feladat + Játék (141. old.) 

 

A lecke egy óriási és aktuális téma, az internetes jelenlét néhány aspektusával foglal-

kozik. Tankönyveinkben a legtöbb témát átkötjük a virtuális világba is: a barátságok, önazo-

nosság, közösségek, ismeretszerzés stb. jellemzőit és sajátos etikai kérdéseit megvizsgáljuk 

ezen a felületen is. A témánál felhívjuk a figyelmet a veszélyekre, de ahogy korábban, itt is 

egyaránt nézünk előnyöket és hátrányokat.  

Kapcsolat: A 15. leckében (2. feladat) felmérték a tanulók, ki mire használja „okos” esz-

közeit: ezt a táblázatot segítségül hívhatjuk, vagy most kitölthetik. 

Megjegyzés: A tankönyvek, tantervek alapvető feladatnak tekintik a digitális világban 

való jártasság fejlesztését. Ugyanakkor bizonyára jó néhány tanulónak nincs napi gyakorlata 

ebben, nem olyanok a körülményei, hogy meglegyenek a feltételek (internet, okostelefon...). 

Kérjük a kollégákat, ennek megfelelően adaptálják, szűrjék vagy egészítsék ki az anyagot.228 

 

1. feladat. A ráhangoló vers célja az, hogy előhívjuk a tanulók ismereteit és tapasztalatait 

az internetről. Sok gondolat előkerülhet, hiszen már az iskolában is hallhattak a veszélyekről.  

Tanítási javaslat: Szabad asszociációkat kérhetünk az internet szóra, majd gondolattér-

képen ábrázolhatjuk a szavakat, kifejezéseket. (Lehetőleg csoportosítva.) Az óra végén vissza-

térhetünk a gondolattérképhez, és kiegészíthetjük azzal, ami azóta előkerült. Ezek alapján 

újabb hasonlatokat találhatnak ki a gyerekek: az internet olyan, mint..., mert... (akár versfor-

mában), illetve rajzban ábrázolhatják: pl. mi minden van a „pocsolya” felszínén és a mélyén. 

 

2–3. feladat + Kreatív feladat. A rövid szövegek az internetes kapcsolatteremtési lehe-

tőségek eredményeire hoznak példákat. A tanulók készíthetnek interjút néhány ismerősükkel 

arról, milyen előnyeit, hasznát látják az internetnek, illetve milyen jó és rossz tapasztalataik 

vannak a közösségi oldalakon. A kreatív feladat célja, hogy a net adta különböző lehetőségeket 

bemutassuk a tanulóknak. A feladathoz kapcsolható otthoni munka lehet weboldal-ajánlók 

készítése. (Szűkíthetjük arra, hogy ne szórakozási lehetőségek legyenek.) 

4–5. feladat + Dramatikus feladat + Játék. A vers és a táblázat már kifejezetten a kap-

csolattartásra fókuszál. A vers kapcsán szóba kerülhet a kommunikáció stílusa, illetve hogy a 

bejelöllek/lájkollak/megosztom/kommentelek tevékenységek kapcsán milyen elvárások ala-

kulnak ki közöttünk. Mennyiben más az online kommunikáció két, egymást személyesen is-

merő ember között, mint a valóságban? És ismeretlenek, „nickname” azonosítójú emberek 

között? A – piktogrammal nem jelölt (!) – játék (Ismerkedés) a személyes és a virtuális kapcso-

lattartás témáját vezetheti be. 

                                                           
228 Ugyanakkor egy kolléga véleménye: „Az elemző feladat során rájöttünk, hogy a falusi, tanyasi gyermek mé-
dia »fertőzöttsége« az átlagnál is nagyobb. Kiderült, a szülők picit sem kontrollálják a használatukat. Számukra a 
médiumok csak a szórakozást és a kapcsolatteremtést jelentik.” 
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Tanítási javaslat: A 7. feladathoz hasonlóan a tanulók megfigyelhetik saját kommuni-

kációs stílusukat. Elemezzék, milyen szavakat használnak gyakran, ezeket felolvashatják han-

gosan, és bírálják aszerint, elfogadhatóak-e, nem bántóak-e!229 Ugyanígy tetszés szerinti – per-

sze a pedagógus által szűrt – interneten megjelenő kommenteket minősítsenek a stílus alap-

ján!230 

Kapcsolat: A leckében nem szerepel a 148. oldalon lévő, moderálást gyakoroltató dra-

matikus feladat jelölése! Az 5. osztályos tankönyv 22. (A konfliktus) leckéjének Dramatikus 

feladata internetes zaklatást, kommunikációt mutatott be. 

6. feladat + Olvasmány. Az előző feladathoz hasonlóan a közösségi oldalakon zajló te-

vékenységeket gyűjthetjük össze, és azt, hogyan befolyásolja ez a kapcsolatainkat. Amit itt 

inkább hangsúlyozhatunk, az az, vajon mennyire fontos, hogy úgy viselkedjünk, mint a többiek, 

és mennyire gondolunk arra, megbántjuk-e a másikat.231 Az olvasmányban Reni élőszóban szá-

mon kéri barátjától, mit tett. Ezt a szálat is folytathatjuk: Mi a teendő, ha megbántanak? Ho-

gyan álljunk ki magunkért? És vajon miért nehezebb ezt megtenni a virtuális térben? 

Tanítási javaslat: Csoportokban alkothatnak a tanulók a feladat mintájára a) virtuális 

térben játszódó helyzetet, konfliktust, b) a főszereplő gondolatait, érzéseit bemutató leírást, 

c) személyes találkozást a megoldással. Ezt a képregényhez hasonlóan ábrázolhatják is. 

 

7. feladat. Bár utolsó, szintetizáló feladat, ha lehet, ne maradjon ki. Mindazok után, 

amit megbeszéltünk, hogyan látják a tanulók saját digitális lábnyomukat? A fogalmat is érde-

mes bevezetni, és ismét kitérni arra, hogy ezeket az anyagokat bárki felhasználhatja, és amikor 

kikerültek a netre, nem tudjuk követni az útjukat, a rendszer működése felettünk áll. 

Kapcsolat: A (piktogrammal nem jelölt!) játék (Profilom) a virtuális bemutatkozás té-

máját vezetheti be. Beszélhetünk a valódi profilokról – ha vannak –, illetve a reagálások, kom-

mentek, lájkok szerepéről és minőségéről. (Mintaként az 5. lecke Dramatikus feladatát – 145. 

old. – tekinthetjük meg.) 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 3. feladatban hasznos weboldalakat ajánlunk, illetve ilye-

neket keressenek még a tanulók.232 Emellett általános tájékoztató oldalakat is ajánlhatunk a 

biztonságos internethasználatról.233 

 

 

                                                           
229A saját mondataikról valószínűleg elfogadóan nyilatkoznak. Megoldható úgy is a feladat, hogy a tanulók ki-
másolják saját vagy mások szövegeit az online felületről, kártyákra írják, és összekeverve sorban felolvassák, így 
döntik el, mennyire tetszik.  
230 http://unicef.hu/minden-harmadik-gyereket-zaklatnak-az-interneten/ 
231 „De hát csak vicc volt... / De hát mindenki ezt csinálta...” – ezt a két magyarázkodást vitathatjuk meg a gye-
rekekkel. 
232 http://www.gyakorolj.hu/, http://www.okosdoboz.hu/ 
233 http://www.gyakorolj.hu/tanmenetek/hatodikkep/internet/internettananyag15resz.php, 
http://saferinternet.hu/letoltesek/oktatasi-anyagok., http://saferinternet.hu/, https://egyszer-
volt.hu/hellohalo/tananyagok/kicsik/index.html, https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Tanácsok_fiatal_szer-
kesztőknek_és_szüleiknek, http://www.bigyoo.hu/gyerekek/ 

http://unicef.hu/minden-harmadik-gyereket-zaklatnak-az-interneten/
http://www.gyakorolj.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.gyakorolj.hu/tanmenetek/hatodikkep/internet/internettananyag15resz.php
http://saferinternet.hu/letoltesek/oktatasi-anyagok
http://saferinternet.hu/
https://egyszervolt.hu/hellohalo/tananyagok/kicsik/index.html
https://egyszervolt.hu/hellohalo/tananyagok/kicsik/index.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tan%C3%A1csok_fiatal_szerkeszt%C5%91knek_%C3%A9s_sz%C3%Bcleiknek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tan%C3%A1csok_fiatal_szerkeszt%C5%91knek_%C3%A9s_sz%C3%Bcleiknek
http://www.bigyoo.hu/gyerekek/
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18. lecke – Rajtunk is múlik! 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Elképzelt jövő olvasmány alapján – 1., 2., 3. feladat + Olvasmány (97. old.) 

 A jelen környezetszennyezési problémái és megoldásaik – 4. feladat 

 

A lecke kulcstémája ismét a környezetkárosítás, de tágabb kontextusban: a jelenlegi 

állapot hatását a jövőre vetítjük. Ezzel a globális gondolkodást erősítjük: egyrészt az egész 

Földre kell gondolnunk, hiszen ma már a helyi tevékenységeinknek akár a más földrészeken 

élőkre is hatásuk lehet (fogyasztás, kereskedelem, növényzet irtása, felmelegedés stb.), más-

részt időben is távolabbra kell néznünk, leszármazottaink felé. A folyamatok felgyorsulásával 

már akár a tanulók életében is változások következhetnek be.234 A központi fogalom a fenn-

tartható fejlődés. 

1. feladat. Mivel ráhangoló feladat, itt gyors körkérdést, ötletbörze vagy gondolattér-

kép készítését ajánljuk. Az ötleteket ezután táblázatba helyezhetjük (megmarad / nem marad 

meg oszlop), és +/– jelekkel láthatjuk el.  

Tanítási javaslat: A gyorsan összeállított anyagot óra végén vegyük elő ismét: Mivel 

egészítenénk ki, mit változtatnánk rajta? 

Kapcsolat: A 23. lecke Kreatív feladatában a jövő városát tervezhetik a tanulók, tehát a 

téma ismét előkerül.  

 

2–3. feladat + Olvasmány. A feladatok a szöveghez kapcsolódnak. A rövid részletből 

több jelenségről beszélgethetünk: a természeti körülmények változásairól, a múlt értékeinek 

eltűnéséről, a kétféle új életmódról és életminőségről – ezen keresztül a társadalmi csoportok 

elkülönüléséről –, a nyelvi változásokról. A negatív kép ellenére ezek a szempontok tágítják a 

látókört: az időbeli változásokat több területen meg lehet nézni.  

Tanítási javaslat: Ha a pedagógus több időt szán a leckére, elkülönítheti a két részt: az 

olvasmány fikcióját és a 4. feladat realitását úgy, hogy felcseréli a sorrendet (vagy a 4. felada-

tot a 12. leckéhez csatolja.) Ekkor a „változás” témakört például kiegészíthetjük úgy, hogy – 

felelevenítve a történelmi ismereteiket – a tanulók elképzelik, mi lenne furcsa a mai világban 

egy őskori/ ókori/ középkori gyermeknek. Így még jobban megérthetik, hogyan hat a múlt a 

jelenre és a jelen a jövőre. Ez lehet egy fejezetzáró elem. 

Kapcsolat: Az 1. és 2. fejezet záróprojektje is az időutazással foglalkozik. 

 

4. feladat. Projekt jellegű csoportos feladat a környezetszennyezésről. Ennek kapcsán 

a leckét zárhatjuk azzal, mit jelent és hogyan valósítható meg a fenntartható fejlődés a jövőre 

nézve. (Egyik csoport kaphatja kutatómunkának a fogalom értelmezését.) 

Tanítási javaslat: A tanulók a kulcsszavakra – levegő szennyezése, légszennyezés, víz-

szennyezés, talajszennyezés stb. – keressenek az interneten!235 Ha ez nem kivitelezhető, akkor 

                                                           
234 Ez a „Mit számít, mi lesz a jövőben, akkor már nem élek...” látásmódot változtathatja meg, ha az etikai szem-
pont („Miben vagyunk felelősek másokért?”) nem érvényesül. 
235 Javasolt honlap például: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
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a pedagógus nyomtasson/másoljon megfelelő anyagokat236 (mindig többfélét, hogy ki kelljen 

gyűjteni az információt)! Produktum lehet ppt-előadás, poszter, szóbeli és képes beszámoló. 

Kapcsolat: A 11. lecke Biotermékek c. olvasmányában lévő gazdag fogalomkészlet ide 

is kapcsolható. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 4. feladatban kutató jellegű projektmunka szerepel a kör-

nyezetszennyezésről. 

 

Visszanéző – Fejezetzáró kép 

A fejezetnyitó kép itt már teljes egészében látszik, és egy tablet képernyőjén jelenik meg. Így 

az odaírt fogalomlista alapján a tanulók a fejlődés kétféle útja mellett a valódi és a virtuális 

világról is beszélhetnek a 30. oldalon lévő feladatsor segítségével. A 4. kérdés a visszatérő 

elem: a magunknak feltett kérdés, kétely. Ezek nyilvános megosztásáról szabadon dönthet a 

tanuló. 

 

Képesek vagyunk – projektfeladat 

Az időutazás most a múltba visz. Az 1–2. feladat arról szól, milyen az, amikor egy korábbi tech-

nikai fejlettségi szintre vagy másféle társadalmi berendezkedésbe kell helyezkednünk, a har-

madik pedig arról, milyen hatással lehet a közösségre a fejlettebb technika bekerülése.237 

 

 

3. fejezet – A mindenséget kutató ember 

 

A fejezet a kerettanterv hatodik, Én és a mindenség – A mindenséget kutató ember című 

tematikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: A vallás mint lelki jelenség, Vallási közösség 

és vallási intézmény, A tudomány, A művészet. 

 

Kerettantervi kulcskérdések: Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik 

egy embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki különböző kul-

túrákban erről az erőről? Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Magyaror-

szágon? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon a tudósok? Milyen mélység-

ben ismerhető meg a világ? Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék? Mit 

csinálnak a művészek? Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a gon-

dolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások előadnak vagy alkotnak? Hozzám 

melyik művészeti terület áll a legközelebb és miért?  

                                                           
236 A http://www.kamaszpanasz.hu/ weboldal rendkívül gazdag a témáinkhoz kapcsolható tartalmakban, de 
erősen szexualitás-központú, ezért tananyagforrásnak ajánljuk. (Nem az a baj, ha megnézik a gyerekek, de ak-
kor inkább erről a témáról fognak beszélni.) 
237 Ehhez ajánlott filmrészlet: Az istenek a fejükre estek c. film eleje – kb. 13 perc (r.: Jamie Uys, 1980). 

http://www.kamaszpanasz.hu/


FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

128 

Megjegyzés: A kerettantervi résztémákból a 2. fejezetből a Vallási közösségek a 3. fe-

jezetbe került. 

 

A 3. fejezet tartalma: A fejezet témáinak összekötő eleme az emberi gondolkodás: a 

megismerés és önkifejezés vágya, a tudományos kérdés, a fantázia és a kreativitás, a vágyak 

és célok megfogalmazása, a hit és a fizikai valóságon túli világhoz való kapcsolódás szándéka. 

A témákat személyessé is tesszük: ezekről a kérdésekről a gyerekeknek is van tapasztalata, 

gondolata. Ugyanakkor gyakorlati szempontok is szóba kerülnek: a tudomány etikai kérdései, 

a műalkotások védelme, saját érdeklődés feltérképezése. 

Kapcsolat: A vallás kiemelt téma a 8. osztályos tankönyvben. 

Célok: A nyitottság fejlesztése és az eltérő gondolkodásmódok tiszteletben tartása, vé-

lemények és újabb kérdések megfogalmazása. Egymás megismerése. Annak megértése, hogy 

mindenki a maga nézőpontjából látja a világot, és az ebből fakadó nehézségeken kommuniká-

cióval segíthetünk. Önismeret és pozitív énkép fejlesztése: mindenki képes alkotni és tudomá-

nyosan gondolkodni, mindenki megtalálhatja, miben tehetséges. A közös kultúrkincs jobb 

megismerése: a vallás, a tudomány, a művészet, az irodalom felé fordulás. 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: világ, keletkezés, halha-

tatlanság, hit, isten, vallás, szertartás, vallási közösség, ima, tény, vélekedés/vélemény, igaz-

ság, megismerés, kutatás, tudomány, találmány, robot, fantázia, alkotás, kreativitás/alkotó-

készség, ötlet, tehetség, önkifejezés, művészet, műalkotás, hiány, vágy, cél. 

Összefüggések: A témák kettéválaszthatók egy befogadó-megismerő oldalra és egy ak-

tív-cselekvő-alkotó oldalra. 

 

 
 

A fejezet 8 leckét tartalmaz: 

19. Az ember kérdez 

20. Ahol ketten-hárman összegyűlnek 

21. Tények és vélekedések 
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22. Kíváncsiság és megismerés 

23. A tudomány felelőssége 

24. Fantázia és alkotás 

25. A világ a művészetek tükrében  

26. Álmaink, vágyaink 

+ Visszanéző 

+ Képesek vagyunk – Projekt 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

Hit, világkép, vallás – 19–20. lecke 

Ismeret, vélemény, tudomány – 21–23. lecke 

Alkotás és művészet – 24–25. lecke 

Személyes igények, célok – 26. lecke 

Tanári ráhangolódás: Mit gondolok a hit és a tudomány (például teremtés/evolúció) 

összeegyeztethetőségéről? Mennyire tartom másnak egy hívő és egy ateista ember értékrend-

jét? Mi alapján gondolom így? Milyen érzéseim, gondolataim vannak azzal a társammal kap-

csolatban, akiről megtudom, hogy hívő / más valláshoz tartozik, mint én / nem hisz Istenben / 

hívőnek tartja magát, de nem gyakorolja a vallását? Mit tudok a nagy világvallásokról? Melyek 

azok a tudások, elméletek, kutatási eredmények, amelyeket legértékesebbnek tartok? Melyek 

az emberiség fő problémái, és hogyan segíthet ebben a tudomány? Melyik művészeti terület 

érdekel legjobban / nyújt nekem élményt? Van-e olyan alkotás, amelyet nem tartok művé-

szetnek, mások viszont igen? Milyen tevékenységekben tudom megélni az alkotás élményét? 

Fejezetnyitó és -záró képek: A nyitóképen egy űrkutató állomás belsejében járunk, 

amely révén a kíváncsiságra, megismerésre, kutatásra, térre, időre asszociálhatnak a tanulók. 

A fejezetre hangolásként elegendő, ha annyit megállapítunk, hogy az embert sarkallja a vágy 

a megismerésre, a benne születő kérdések megválaszolására. A zárókép szintén a világűrt mu-

tatja, de komplexebb módon, megjelennek rajta a fejezet témái.238 

 

19. lecke – Az ember kérdez 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A világról feltett kérdések – 1. feladat 

 Vallásos és tudományos világnézet – 2., 4. feladat 

 A hit és kapcsolódó fogalmai – 3. feladat + Játék (141. old.) 

 Gyermeki vallásos gondolatok – Olvasmány (120. old.) 

 

                                                           
238A „hitet, vallást, istenhitet” nem ábrázoltuk, de a gyerekek a fogalmak révén „elhelyezhetik” magukban eze-
ket is. 
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A 19–20. lecke a világnézettel és a vallással foglalkozik.239 Először felvetünk néhány 

kérdést, amelyek a világ egészére és a világ és az ember kapcsolatára vonatkoznak, a válaszo-

kat pedig feltehetőleg meghatározzák a világnézetek. A világ keletkezésének magyarázataival 

mutatunk be világnézeti különbségeket. Itt különösen figyeljünk arra: ne legyen ítélet vagy 

választás a kettő között!240 Mindezt úgy, hogy ne kelljen a gyerekeknek kinyilvánítaniuk saját 

világnézetüket.241 Ezért ebben a részben gyakori, hogy a közös megbeszélés szakaszai válta-

koznak azzal, amikor a tanulók önmaguknak fogalmazzák meg gondolataikat. 

 

1. feladat. Ezeknek a – filozófiai, metafizikai – kérdéseknek adhatunk nagyobb hangsúlyt: 

kiegészítésképpen felidézhetjük az alsó tagozatos tematikát: Mi a kicsi, mi az igazán nagy? Mi 

van közel és távol? (tér és idő) Hogyan keletkeznek a dolgok, miért érnek véget? Amennyiben 

válaszok fogalmazódnak meg, fontos, hogy az egyenértékűségüket hangsúlyozzuk.  

Kapcsolat: Ide kapcsolható a 21. lecke (Tények és vélekedések). Egy-egy kérdésre több 

válasz is létezhet: ő így gondolja / ő pedig úgy / nem tudom / senki nem tudhatja, vagy akár az 

is, hogy nem értelmezhető a kérdés / a válasz az értelmezéstől függ.242 

 

2., 4. feladat. A feladat nem könnyű, mivel önreflexiót kíván: Vajon milyen és honnan 

származik, hogyan alakul ki a világnézetünk, illetve hogyan toleráljuk egymás – különböző – 

világnézeteit? A második kérdés kapcsán érdemes rövid áttekintést adni arról, hogy a kultúr-

történet folyamán többféle módon egyeztették (vagy tették kizárólagossá) a tudományos és 

a vallásos nézeteket.243 A témában személyes állásfoglalást kér a 4. feladat. A diákvélemények 

közvetve a töprengést, a választást fogalmazzák meg: ez a feladat teljesen magánjellegű. 

 

3. feladat + Játék. A megadott szavak magyarázatát, értelmezését kérjük a tanulóktól, 

de ez egyáltalán nem könnyű. Pontos definíció alkotása helyett inkább a valláshoz kapcsolódó 

fogalmakról már meglévő tudás előhívása a cél. A tanulóknak a történelmi tanulmányaikból 

már vannak ismereteik a témában. 

                                                           
239 Gyerekeknek szóló tankönyv: http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/digitalis modulok/Vilagvallasok.pdf 
240A hit kérdése annyira megalapozza a személyes véleményt, hogy a pedagógusnak itt különösen fel kell ké-
szülnie, hogyan tud úgy megnyilvánulni, hogy megtartja a „semlegességet”. 
241 A vallási vagy más világnézeti meggyőződés szenzitív személyes adatnak számít. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjo-
gok_alkotmanytan_ii/ch02s05.html Ezenkívül sajnos az intoleranciával is számolni kell. De még ha különösen 
elfogadók a gyerekek egymással, a megtudott információt továbbadhatják. 
242 Például a „Miért élünk?” kérdés kérdezhet arra, hogy mi az oka az életünknek (honnan ered), vagy arra, mi a 
célja. Ez viszont előfeltételezi, hogy van célja, holott az is kérdés lehet, hogy van-e célja. Tehát ezek a kérdések 
a gondolkodási műveleteket is gyakoroltatják. 
243 Forrásanyag: http://ofi.hu/tudastar/teremtesmitoszok, sorozat 1 https://www.nyest.hu/hirek/az-ateizmus-
kezdetei, 2 https://www.nyest.hu/hirek/a-vallas-biralata-a-19-szazadban 3 https://www.nyest.hu/hirek/a-
vilag-kezdeten-es-azelott 4 https://www.nyest.hu/hirek/istenervek-es-ellenvetesek 5 
https://www.nyest.hu/hirek/mit-neveznek-istennek 6 https://www.nyest.hu/hirek/az-orokkevalo-es-a-
halandok 7 https://www.nyest.hu/hirek/miert-lennenk-halhatatlanok 

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/digitalis%20modulok/Vilagvallasok.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch02s05.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch02s05.html
http://ofi.hu/tudastar/teremtesmitoszok
https://www.nyest.hu/hirek/az-ateizmus-kezdetei
https://www.nyest.hu/hirek/az-ateizmus-kezdetei
https://www.nyest.hu/hirek/a-vallas-biralata-a-19-szazadban
https://www.nyest.hu/hirek/a-vilag-kezdeten-es-azelott
https://www.nyest.hu/hirek/a-vilag-kezdeten-es-azelott
https://www.nyest.hu/hirek/istenervek-es-ellenvetesek
https://www.nyest.hu/hirek/mit-neveznek-istennek
https://www.nyest.hu/hirek/az-orokkevalo-es-a-halandok
https://www.nyest.hu/hirek/az-orokkevalo-es-a-halandok
https://www.nyest.hu/hirek/miert-lennenk-halhatatlanok
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Tanítási javaslat: Ha a csoportot érdekli, megkereshetik a pontos megfogalmazásokat 

is lexikonban vagy értelmező szótárban.244 

 

Olvasmány. Feldolgozása során – vagy előtt – átvehetjük a keresztény vallások néhány 

elemét, felidézve a személyes tudást vagy a történelem-tananyagot: Isten, teremtés, csoda, 

Paradicsom, Ádám, Éva, bűnbeesés, tízparancsolat, ördög, sátán, pokol, lélek, evangélium. A 

szöveg humoros volta mellett – érdekes, hogyan értelmezik a gyerekek a hittanon tanultakat 

– komolyabb kérdéseket is megfogalmaz, továbbgondol. 

 

20. lecke – Ahol ketten-hárman összegyűlnek 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Vallási közösségek, vallások – 1. feladat + Olvasmány (122. old.) 

 Vallási szertartások, rituálék – 2., 3., 4. feladat 

 

A lecke kifejezetten a vallásokról ejt szót, a tanulók tapasztalataira kérdez rá, illetve 

arra, hogyan viszonyulnak a vallásokhoz. Viszonylag nagy az ismerettartalma: a nem hívő vagy 

vallásukat nem gyakorló tanulók is ismerkednek az ima, a szertartások jelentőségével. Az ol-

vasmány bemutatja a nagy világvallásokat, ha pedig a pedagógus jónak látja, kiegészítheti ezt 

a magyarországi főbb egyházak listájával.  

 

1. feladat + Olvasmány. A mottó és a rövid felvezető – ismeretközlő – szöveg kapcsán 

arról beszélgetünk, miért fontos a vallási közösség a hívők számára. A kérdések némelyikét 

nem könnyű megválaszolni, ezért szelektáljuk aszerint, mennyi tapasztalatuk van a tanulók-

nak. Felidézhetnek hagyományokat, egyházi ünnepeket, és azt, hogyan kapcsolódnak a család 

életéhez vagy az ország kultúrájához. Ismerkedhetnek helyi templomokkal, vagy a pedagógus 

mutathat képeket a fő vallások templomairól Magyarországon. Ide csatolható az olvasmány 

is, amely tömör összefoglalót ad a világvallásokról, ezzel előkészíthetjük a következő feladato-

kat is.  

Megjegyzés: A vallásokról való beszélgetésben feltehetőleg a magyarországi többségi 

egyházak jelennek meg, ám kérjük a pedagógust, hogy említsen meg néhány kisebb egyházat 

is! Fontos, hogy a gyerekek tudatában legyenek a sokszínűségnek és a vallások közötti hason-

lóságnak vagy közös alapoknak is.245 

 

                                                           
244 Kereső funkcióval: http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php, alfabetikus 
sorrendben: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Ma-
gyar_ertelmezo_szotar_diakoknak/adatok.html 
245 Információ az egyházakról és a hívők számáról: http://vallastudomany.elte.hu/content/vallásfelekezetek, 
http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szemhataron-innen/egyeb-irasok/mate-toth-andras-nagy-gabor-daniel-
a-2011-es-nepszamlalas-vallasi-adatairol/ 

http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak/adatok.html
http://vallastudomany.elte.hu/content/vallásfelekezetek
http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szemhataron-innen/egyeb-irasok/mate-toth-andras-nagy-gabor-daniel-a-2011-es-nepszamlalas-vallasi-adatairol/
http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szemhataron-innen/egyeb-irasok/mate-toth-andras-nagy-gabor-daniel-a-2011-es-nepszamlalas-vallasi-adatairol/
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2–3. feladat. Az ima mint Istennel való kapcsolat módja, sok vallásban közös. A képek 

ezt a hasonlóságot jelenítik meg.246 Míg az ima elsősorban személyes, a szertartások és rituá-

lék főként közösségi – és érzékekre is ható – élmények. A 3. feladat a füst és az illatok szere-

pétől indul, de kereshetünk ének, mozgás, tánc, ritmus vagy rituális szövegmondás illusztráci-

óját.247 A három kép közül az elsőt (indián békepipa) megtekintve felidézhetjük a természeti 

vallásokat is.  

 

4. feladat. Ha videókat néztünk az előző feladatban, már el is hangozhattak spontán 

megjegyzések. Arra ugyanakkor vigyázzunk, hogy ne erősödjenek az előítéletek egy-egy val-

lással szemben! A 19. lecke 4. feladata hasonló megközelítésű. A személyes véleményt itt is 

csak maguknak fogalmazzák meg a tanulók! 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Vallási szertartásokról szóló filmek, képek keresése (3. fel-

adat), helyi vallási közösségek megismerése (1. feladat). 

 

21. lecke – Tények és vélekedések 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A valóság észlelése – 1., 7. feladat 

 Az ismeretek megszerzése, igazságtartalom, vélemény – 2., 3., 5. feladat + Drama-

tikus feladat (148. old.) 

 A valóság szubjektív megítélése, nézőpontok – 4. feladat + Olvasmány (125. old.) 

 Az információ torzítása – 6. feladat 

 

A 21–23. leckék témablokkja a világ megismerésével foglalkozik. Indításképpen azonban 

a megismerés szubjektivitására hívjuk fel a figyelmet: az ember egyedi módon látja a történte-

ket, gyakran alkot magyarázatokat, hol tényeket, hogy ítéletet, véleményt közöl, és mindezekre 

figyelnünk kell mind az ismeretszerzésben, mind a kommunikációban. A média uralta környe-

zetben különösen fontos, hogy kritikusan és tudatosan viszonyuljunk az információkhoz. 

Kapcsolat: A 15. és 17. lecke feldolgozásakor a témák egy része már előkerülhetett. 

 

                                                           
246 Keresztény, buddhista, muzulmán és zsidó vallás. 
247 Zsidó: https://www.youtube.com/watch?v=jEZZ32KhaWs,  
buddhista: https://www.youtube.com/watch?v=xV9nG5uK0gU,  
örmény (ortodox) keresztény: https://www.youtube.com/watch?v=X9tP3jcdvNM,  
román ortodox: https://www.youtube.com/watch?v=vgm12V1rjY8,  
katolikus: https://www.youtube.com/watch?v=z0xyDdTL2cg,  
anglikán: https://www.youtube.com/watch?v=l1wHyMR_SCA,  
református: https://www.youtube.com/watch?v=NXGVoj7ICgA,  
amerikai gospel: https://www.youtube.com/watch?v=JtKecd_JFx0,  
amerikai indián: https://www.youtube.com/watch?v=smSGUDRVPPo, 
https://www.youtube.com/watch?v=o0UqS2x1yfY,  
muzulmán: https://www.youtube.com/watch?v=VlPBtxN4DlE, 
https://www.youtube.com/watch?v=CzdJ5BQKgks 

https://www.youtube.com/watch?v=jEZZ32KhaWs
https://www.youtube.com/watch?v=xV9nG5uK0gU
https://www.youtube.com/watch?v=X9tP3jcdvNM
https://www.youtube.com/watch?v=vgm12V1rjY8
https://www.youtube.com/watch?v=z0xyDdTL2cg
https://www.youtube.com/watch?v=l1wHyMR_SCA
https://www.youtube.com/watch?v=NXGVoj7ICgA
https://www.youtube.com/watch?v=JtKecd_JFx0
https://www.youtube.com/watch?v=smSGUDRVPPo
https://www.youtube.com/watch?v=o0UqS2x1yfY
https://www.youtube.com/watch?v=VlPBtxN4DlE
https://www.youtube.com/watch?v=CzdJ5BQKgks


FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

133 

1., 7. feladat. A két feladat keretbe foglalja az órát, de össze is vonható. Escher „trükk-

jei” a tér ábrázolásával és az optikai csalódások, a „szem becsapása” érdekes a tanulóknak248, 

ezen túl az a következtetés is levonható, hogy ne higgyük el mindig az első gondolatot. 

 

2–3., 5. feladat + Dramatikus feladat. A 2. feladat mondataira remélhetőleg sokféle 

megoldást adnak a tanulók. Nincsenek egyértelmű válaszok, hiszen még egy tényt is több ke-

retben lehet értelmezni.249 A cél ismét nem a pontos definíció, hanem a többféle értelmezés, 

nézőpont bemutatása. Ide fűzhető a dramatikus feldolgozás, ahol gyakorolhatjuk azt, hogy 

tisztán tényeket fogalmazzunk meg, és elkülönítsük a hozzácsatolt magyarázatot, egyéni ér-

telmezést. A 3. feladat saját tapasztalatokat idéz fel arról, hogyan fogadunk el egy-egy infor-

mációt, és hogyan nem. Kiderülhet, hogy tudásunk jókora részét a másoktól kapott információ 

alapján alkotjuk meg, és néha a közlővel való kapcsolatunk határozza meg, elhisszük-e, amit 

mond. Az idézet250 következtetése lehet az, hogy érdemes újra és újra ellenőrizni tudásunkat, 

és további fejlődésre törekedni. 

 

4., 6. feladat + Olvasmány. A képregény azt mutatja be, hogy ugyanarról az esetről 

eltérő ítéletek születhetnek akkor, ha más-más részletét látjuk. Ez a helyzet egyszerűbb, hiszen 

ha a két szemtanú összeveti, amit látott, valószínűleg hasonló ítéletre jut. Az olvasmány azon-

ban a szubjektív ítéletet emeli ki, ahol az előítéletek határozzák meg az események vélemé-

nyezését.251 Az újsághír-forma remek példa arra, mennyire ritka – és nehéz – valóban semle-

ges tudósításhoz jutni, de még készíteni is.252 Ennél a pontnál visszatérhetünk a média témá-

jára is. A 6. feladat pedig már a szándékos torzítást (a hazugságot) vezeti be, és azért az inter-

netes képmegosztások253 témáján keresztül, mert azt akár viccnek vagy enyhe esetnek tart-

hatják a tanulók. 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. M. C. Escher műveit ajánljuk (valamint más, optikai csalódást, 

3D-illúziót keltő alkotásokat) a 7. feladatban. 

 

 

 

                                                           
248 Ajánlott oldalak és keresőszavak: http://www.konyvjelzomagazin.hu/hir/a-haromdimenzios-vilag-
megcsufolasa-kepek-amelyek-becsapjak-a-szemet, „3D Street art”: 
https://www.youtube.com/watch?v=NO8rfMHAh68,  
249 Például: Januárban ...általában... hideg van ...de csak az északi féltekén. A Nap ...látszólag... keleten kel, hi-
szen a Föld forog el. A Hold ugyanakkorának tűnik a Földről nézve, mint a Nap. A tanév bizonyos országokban 
szeptemberben kezdődik... Manci néni 78 éves (tudnunk kell a születési dátumot). 
250 Elterjedt idézet, a forrás bizonytalan. 
251 Háttéranyag: https://hu.wikipedia.org/wiki/Framing, 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/ 
252 Jelenleg egyre inkább torzul így a média, de ez a fogyasztók miatt is így van: legtöbben a saját értékrendjük-
höz, nézeteikhez illeszkedő híreket szeretnének hallani. 
253 Torzítástól függetlenül azt is megbeszélhetjük, hogy a közösségi profilt is szerkeszti a tulajdonos, általában 
igyekszik pozitív képet mutatni önmagáról. Veszélyes jelenség azonban az emiatti irigykedés és a lájkvadászat, 
vagy a „másoknak sokkal jobb” érzésből fakadó letargia. http://noklapja.nlcafe.hu/test-es-le-
lek/2017/03/02/frusztralo-facebook-jelenlet-avagy-minden-a-lajkokban-mert-onertekelesrol/  

http://www.konyvjelzomagazin.hu/hir/a-haromdimenzios-vilag-megcsufolasa-kepek-amelyek-becsapjak-a-szemet
http://www.konyvjelzomagazin.hu/hir/a-haromdimenzios-vilag-megcsufolasa-kepek-amelyek-becsapjak-a-szemet
https://www.youtube.com/watch?v=NO8rfMHAh68
https://hu.wikipedia.org/wiki/Framing
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
http://noklapja.nlcafe.hu/test-es-lelek/2017/03/02/frusztralo-facebook-jelenlet-avagy-minden-a-lajkokban-mert-onertekelesrol/
http://noklapja.nlcafe.hu/test-es-lelek/2017/03/02/frusztralo-facebook-jelenlet-avagy-minden-a-lajkokban-mert-onertekelesrol/
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22. lecke – Kíváncsiság és megismerés 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Általános megismerési vágy az emberben, a tanulás – 1., 2., 5. feladat + Játék 

(142. old.) 

 A tudományos kutatás – 3. feladat + Olvasmány (127. old.) 

 Magyar találmányok – 4. feladat 

 

A lecke a megismerés késztetését és módszereit egyformán vonatkoztatja a tanuló 

gyermekre és a tudósokra. A kisgyermek, akár a tudós, észrevesz, kérdez, megvizsgál, kísérle-

tezik és megmagyaráz. A mottóban megfogalmazott gondolat hasonlóvá teszi a „kis” gyerme-

ket és a „nagy” tudóst.254 (A találmányoknál ez a szemlélet visszaköszön a kreativitással kap-

csolatban – 24. lecke.) Ezzel egyaránt szeretnénk a gyerekek – univerzális – tanulási képessé-

geinek és a tudománynak a jelentőségét is hangsúlyozni. A tudománynak mind a megismerő-

felfedező-magyarázó oldalát, mind a praktikus, feltalálói oldalát bemutatjuk255, ez utóbbit a 

magyarok részvételével készült találmányok példáján256. 

 

1–2. feladat + Játék. A ráhangoló feladat a gyermeki tanulásra hívja fel a figyelmet. A 

tanulás fogalmát ne csak az iskolához kössük, hanem folyamatos ismeretszerző, -feldolgozó, 

valamint gyakorló tevékenységnek tekintsük! A tanulók felidézhetik, mi minden érdekli őket a 

világból, mi mindent tudnak róla, mit hol és hogyan tanultak vagy tanulhatnak meg.257 A já-

tékban minél érdekesebb tudáselemeket kereshetnek. 

Kapcsolat: Saját tudásunk feltárása az önismeretet is fejleszti. Az 5. osztályos tankönyv 

5. (Vannak-e céljaid?) és a 17. („Alma mater”) leckéi foglalkoztak a fejlődéssel, tanulással. A 

hatodikos tankönyv médiával foglalkozó anyagai is kapcsolhatók ide (15., 21. lecke). 

Tanítási javaslat: A játék és a 2. feladat közül lehet választani, de a reflektív kérdéseket 

érdemes megválaszolni. 

 

3., 5. feladat + Olvasmány. Magukról a tudományokról kevés ismeretük lehet a tanu-

lóknak, de amit az iskolában tanulnak, az nagyrészt tudományos eredmények összegzése, te-

hát ebből indulhatnak ki. Kitérhetünk a népszerű ismeretterjesztő könyvekre, filmekre, ezek 

                                                           
254 Ajánlott olvasmány: Gopnik–Kuhl–Meltzoff: Bölcsek a bölcsőben. Typotex Kiadó, 2010. 
255 Nem bonyolódunk bele a kettő kapcsolatába, de fontos tudni, hogy mindkettő értékes, és egymást segíti (új 
elmélet vezethet új eljárások kipróbálására, és új technikák segíthetik az elméleti kutatást). 
256 Ki kell hangsúlyozni, hogy ma már kevés az elszigetelt, magányos feltaláló, ezért egy eredményben általában 
sok(nemzetiségű) alkotók munkája van benne. Másrészt egy találmány, felfedezés mindig nagy részben az elő-
dök eredményein alapul. Ezt az olvasmányokban is bemutatjuk. 
257 A leckében hangsúlyos a leíró – deklaratív – tudás, de itt kiemelhetjük a cselekvéses tudást is: tudni valamit 
megcsinálni. 
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alapján is beszélhetünk arról, mit és vajon miért vizsgálnak a tudósok, és ez miért fontos ne-

künk. Az olvasmány öt személyt és tudományos eredményt mutat be, egyes elemek érdekesek 

lehetnek a tanulóknak.258 

Tanítási javaslat: A történelemtanulmányok időről időre kitérnek az adott kor tudomá-

nyos-technikai fejlődésére. Az erre vállalkozó tanulók készíthetnek ezekből ismétlő-összefog-

laló kiselőadást. A 5. feladatot kiegészíthetjük úgy, hogy az osztály összeállít egy ismeretter-

jesztő posztert vagy füzetet a legérdekesebb információkból vagy a tanulók saját speciális tu-

dásából. Ez kapcsolódik a „Ki miben tehetséges/ügyes?” témához (24. lecke).259 

 

4. feladat. A magyar találmányok260 teljes története után érdemes kutatni261, de a 

megadott rövid szövegek is lényeges információt tartalmaznak. Beszélgessünk arról, miben 

könnyítette meg a találmány a mindennapi életet vagy a további kutatásokat!262 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A magyar találmányok története után kutatás (4. feladat). 

Ajánlót a tanulók készítenek, a pedagógus ezenkívül felhívhatja a figyelmet a Kutatók éjszakája 

évente ismétlődő programra263. 

 

23. lecke – A tudomány felelőssége 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A fejlődés előnyei és árnyoldalai – 1., 2., 3. feladat 

 A technika alkalmazásának felelőssége – 2., 3. feladat 

 A jövő lehetőségei – 4. feladat + Kreatív feladat (157. old.) + Olvasmány (131. old.) 

 

A tankönyvben eddig áttekintettük a technikai és a tudományos fejlődés hatását, most 

azt beszéljük meg, kinek mi a felelőssége a felhasználás módjában. Azt mutatjuk be, hogy van 

lehetőség a választásra, az előrelátásra és az etikai mérlegelésre. A lecke kulcskérdése a 3. 

feladat utolsó mondata. Arra is felhívhatjuk a tanulók figyelmét, hogy sok újítás esetében az ő 

feladatuk lesz majd, hogy felismerjék a problémákat, és választ találjanak rájuk. 

 

                                                           
258 Például: rossz tanuló volt, de aztán Nobel-díjas tudós lett (Szent-Györgyi); kora gyermekkori érdeklődés és 
elhivatottság (Durrell), a modell nem tökéletes, egy apró, mégis merész változtatás adja a megoldást (Kepler); a 
tudományos eredményt a kor nem fogadja el (Wegener); női kutató, szegény, de tehetséges (Curie). 
259 Alkalmazhatjuk a közösen szerkeszthető dokumentumokat is, amennyiben mindenkinek biztosítani tudjuk az 
internet-hozzáférést. 
260 Vigyázzunk az interneten található listákkal, sok a forrás nélküli összeállítás. Példa: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vita:Magyaroknak_tulajdonított_találmányok_listája&redirect=no 
261 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0032_technikatortenet_magyar_feltalalok/ma-
gyar_feltalalok_1_1.html, illetve a sulinet tudásbázisban keresőfunkció segít. 
262 Érdekesség: az angol nyelvbe került coach (autóbusz, kocsi) ill. biro (golyóstoll) szavak. 
263 A különösen érdeklődő diákoknak javasolhatjuk a Mindentudás Egyeteme http://mindentudas.hu/ és a 
TedTalks (pl. a 10. lecke olvasmánya) https://www.ted.com/talks?language=hu elérhető előadásait. Még ha 
nem is értik teljesen, maga a műfaj bemutatása hasznos lehet. Szintén érdekes: http://www.kutdiak.hu/hu/ 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vita:Magyaroknak_tulajdon%C3%ADtott_tal%C3%A1lm%C3%A1nyok_list%C3%A1ja&redirect=no
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0032_technikatortenet_magyar_feltalalok/magyar_feltalalok_1_1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0032_technikatortenet_magyar_feltalalok/magyar_feltalalok_1_1.html
http://mindentudas.hu/
https://www.ted.com/talks?language=hu
http://www.kutdiak.hu/hu/
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1–3. feladat. A fogalomkészlet értelmezése után pro/kontra érvelésre mutatunk pél-

dát egy-egy találmány, technikai újítás kapcsán. A 3. feladat fontos része a szabályok megter-

vezése. Ezeket utólag elemezhetjük úgy, kire vonatkoztatták a tanulók, és milyen jellegű sza-

bályt hoztak: hivatalos, tehát szankciókat alkalmazó rendszert vagy inkább etikai kódexet. A 

pedagógus felhívhatja a figyelmet a kettő közötti különbségre.  

Tanítási javaslat: Differenciálásra alkalmas feladat; kibővíthető teljes projektté, amely-

ben előkészített vita – a meglévők bővítése vagy új témák alapján –, majd a szabályzat létre-

hozása a produktum. Az érvek gyűjtését segíti a T-táblázat, ez előtt asszociációkkal ötletet 

gyűjthetnek a tanulók. A 3. feladat utolsó kérdését is alakíthatjuk vitává264: a tanulók válasz-

szanak a három lehetőség közül, majd érveljenek egymással szemben egy ideig, ezután jelez-

zék, változott-e a véleményük! Feltehetően a végső megállapítás az lehet, hogy mindenki fe-

lelős, a célunk az, hogy hangsúlyt fektessünk a felhasználó – akár az egyén – felelősségére, 

amelyet erkölcsi meggyőződésből tart be. (Lehet bármilyen káros egy technológia, ha nem 

használják.) 

 

4. feladat + Kreatív feladat + Olvasmány. Eddig a jelenről beszéltünk, most továbblé-

pünk a jövőbe a sci-fi és a fantázia segítségével. A robotok valószínűleg érdekes témát jelen-

tenek a gyerekek számára – és már nem a fantázia termékei –, Asimov novellái az olvasmány-

ban azonban mélyebbek az esetleg látott akciófilmeknél. A szövegek rövidek265, és csak egy-

egy gondolatra fókuszálnak, de így is tanári segítségre lehet szükség. Mi a különbség az igazi 

és a gépkutya között? Lehet-e szeretni? Mitől függ a szeretet? (Egy fiú legjobb barátja) Mit 

jelentenek a „robotika törvényei”? Be lehet-e tartani ezeket? Különböznek-e a legfőbb emberi 

törvényektől? Vajon a robotok jobban tudnák-e irányítani a gazdaságot, mint az emberek? (Az 

elkerülhető konfliktus) Ha egy robot ugyanúgy gondolkodik, mint az ember, ugyanarra vágyik, 

ugyanarra képes, akkor mi választja el az emberektől? (A kétszáz éves ember) A kreatív fel-

adatban felhasználjuk a tanév során korábban megbeszélteket. 

Kapcsolat: Összevetés a 18. lecke utópiájával (olvasmány).  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az olvasmány végén filmajánló és robotokról szóló filmek 

keresése. A jövő városa projekt (4. feladat). 

 

24. lecke – Fantázia és alkotás 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A képzelet működése, alkotásai – 1., 2. feladat + Olvasmány (135. old.) 

 Az alkotókészség a mindennapokban – 3., 4. feladat + Kreatív feladat (157. old.) 

 Egyéni képességek, tehetség – 5., 6. feladat + Dramatikus feladat (149. old.) 

 

                                                           
264 Értelemszerűen vagy a 2. vagy a 3. feladat kapcsán legyen csak vita, a másik lehet szabad vagy moderált be-
szélgetés.  
265 Asimov novelláiból a szó szerint kiemelt rész idézőjelben van, a többi tömörítés. 
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A tankönyv utolsó témablokkja (24-26. lecke) az alkotással foglalkozik, akár szellemi 

termék, akár egy hasznos eszköz az eredménye, de ide kötjük az elképzelt, vágyott célok meg-

valósítását is. A 24. lecke a képzelőerőt266 és a kreativitást járja körül, az eddigiekhez hason-

lóan azt kiemelve, hogy ez a két képesség mindenkiben ott van, így mindenki tehetséges vala-

miben. A gyerekek figyelmét így önmagukra fordítjuk: önismeretet, önbizalmat fejleszthetünk. 

A dramatikus feladat pedig egymás értékeit segít megfigyelni. 

 

1–2. feladat + Olvasmány. A képek és történetek megmozgatják a gyerekek képzelőe-

rejét, ezt egy reflektív beszélgetés követi. Ha a tanulók szívesen beszélnek magukról, elmond-

hatják fantáziaképeiket (vagy kisebb korukból, ha az könnyebb), akár jók, akár rosszak. Beszél-

gessünk arról, szoktak-e ábrándozni, elképzelni a jövőt!267 Az olvasmány – ismét Karinthy Fri-

gyes írása – címe Hazudok, ám a történet folytán értékes képessége bontakozik ki a főhősnek. 

Érdekes kitérő lehet az a kérdés, hogy a fantáziálás hazugság-e.268 

Kapcsolat: Az olvasmányra utalhatunk a 6. feladatnál is, mint a tehetség megnyilvánu-

lására. A 26. leckében az álmodozás a téma. 

 

3–4. feladat + Kreatív feladat. A bevezető szöveg definiálja a kreativitást. A közös fel-

adat kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a tanulók gyakorolják az ilyen célú együttműködést. 

A rövid olvasmány arra példa, hogy a nagy ötletekhez nem kellenek különleges eszközök, el-

sősorban az újszerű szemlélet a fontos. Közvetve pedig ismét a társadalmi segítségnyújtás té-

mája jelenik meg.  

Tanítási javaslat: A digitális technológia elterjedésével már sok ember tud kisebb-na-

gyobb alkotásokat létrehozni: képeket, filmeket vágó- vagy rajzprogramokkal. Ha van hozzá 

tudás és technikai lehetőség, a kreatív feladatban felkínált lehetőségeket bővíthetjük ilyenek-

kel is, de ha lehet, közös alkotás szülessen.269 

 

5–6. feladat + Dramatikus feladat. A képregény270 története azt közvetíti, hogy a te-

hetséget hajlamosak vagyunk valamilyen szakterülethez vagy művészeti területhez, sporthoz 

kötni, holott tágabban is értelmezhetjük. A főszereplő a mellékesen kapott feladat végzésekor 

jön rá, hogy ezt jól tudja csinálni. Arra is példa a történet, hogy egy közös munkában minden-

kinek meg lehet próbálni feladatot találni. Vitassuk meg a tanulókkal, igaz-e, hogy „mindenki 

jó valamiben”! A 6. és a dramatikus feladat ezt bontja ki.  

                                                           
266 Nevezik a kontrafaktuális gondolkodás képességének is, amely azt az előnyt nyújtja az embernek, hogy dön-
tései előtt alternatívákat tud elképzelni, és kiválaszthatja a lehető legjobbat közülük. 
267 Erősíthetjük azt, hogy ez hasznos cselekvés, mivel ha túl sok időt töltenek befogadóként a képernyők előtt, 
akkor éppen ez a belső képalkotás, sokszínűség gyengülhet. Ajánlható a kedves történet (bár kisebbeknek szól) 
Mészöly Ágnes: Barni és az unatkozóművész (Érik a nyár. Cerkabella kiadó, 2013), amely a „kreatív unatkozás-
ról” szól. 
268 Például felmerülhet az az örök dilemma, hogy a mesevilág, amit a felnőttek teremtenek a gyerekeknek, mi-
lyen hatású, és milyen érzés megtudni, hogy nincs is Télapó. 
269 Például www.pixton.com, https://storybird.com, www.befunky.com, https://biteable.com 
270 A történet forrása: Sara Pennypacker: Tehetséges Klementin. Könyvmolyképző Kiadó, 2009. 

http://www.pixton.com/
https://storybird.com/
http://www.befunky.com/
https://biteable.com/
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Kapcsolat: A legelső leckében volt szó az együttműködésről és a pozitív tulajdonságok-

ról. Most, az év vége felé utalhatunk arra is, hogyan alakult az együttműködés. Alkalmazható 

ez a feladatblokk záróelemeként is a tankönyvben – a 26. leckében a személyes céljaink meg-

fogalmazása után. 

Tanítási javaslat: Játszhatunk olyat, hogy mindenki készít egy olyan profilt, amelyre fel-

írja, milyen állat lenne és miért, milyen szín, milyen növény, milyen tárgy stb. Ezután véletlen-

szerűen alkotnak csoportokat a tanulók, és ki kell találniuk az így összeállt jellemzők alapján 

például a) milyen rajzot készíthetnének az összejött színekből, b) milyen cselekvést lehetne 

elvégezni a tárgyakkal, c) mire lehetne hasznosítani a „kertet”, d) egy történetet az állatsze-

replőkkel.  

 

Kutatás, ajánlás, projekt. Az információs szövegben (4. feladat) megismert „petpalack-

égő”-ről több ismeret gyűjtése. 

 

25. lecke – A világ a művészetek tükrében 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A művészet mint a világ befogadása és sajátos látásmód – 1., 2., 4. feladat + Játék 

(142. old.) 

 A (művészi) alkotás folyamata – 3., 4. feladat + Kreatív feladat (158. old.) + Olvas-

mány (137. old.) 

 A művészetek, magyar műalkotások – 4., 5., 6. feladat 

 

Az előző leckében az alkotó tevékenységnek inkább a gyakorlati oldalára helyeztünk 

hangsúlyt, most pedig a művészi alkotás és ezzel együtt a befogadás élményéhez próbáljuk 

közelebb hozni a tanulókat.271 Itt hasonló a szemléletünk, mint a tudomány és a kreativitás 

esetében: a művészi képességek alapjai mindenkiben ott vannak, amelyeket egyszerű alkotá-

sokhoz használhatunk. A művészeti ágakat magyar alkotások segítségével gyűjtjük össze, és 

beszélünk a művészet lényegéről. Betekinthetünk a művészek alkotó világába is.  

 

1–3. feladat + Játék. A játék, a vers és a képek272 a gyerekek asszociációs képességét 

mozgatják meg, különböző érzékelési módokat és belső képeket, fogalmakat kötünk össze. Itt 

különösen fontos, hogy nincs „jó” válasz, nincs „helyes” kapcsolat, mindegyik egyformán ér-

tékes, a különbségek pedig érdekesek. Mindenki arra figyeljen, ami éppen benne történik, és 

azt próbálja kifejezni! A 3. kreatív feladatban az „alkotás” szót tágan értelmezzük, vonjuk be 

a művészi alkotást is!273 A feladat elvégzése után reflektáljanak a tanulók a folyamatra és az 

                                                           
271 Természetesen az iskolai tananyag igen nagy arányban foglalkozik a művészetekkel, de félő, hogy a szabad 
(nem osztályzott) alkotás örömét ritkábban tudják megélni a tanulók. Az is megtörténhet, hogy a művészet va-
lami nagyon távoli, csak kivételes tehetségű emberek kiváltsága lesz a gyerekek szemében, és emiatt eltávolod-
nak tőle.  
272 Még több kép található: http://ofi.hu/fantazia 
273 Mivel az előző leckében sor kerülhetett a közös alkotásra, felidézhetik azt a helyzetet is.  

http://ofi.hu/fantazia
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eredményre is! Itt mesélhetnek arról is, egyénileg részt vesznek-e valamilyen művészeti tevé-

kenységben. 

 

4. feladat. A ráhangoló feladatok után az alkotás-befogadás folyamatát és a művésze-

tek szerepét beszéljük meg. Szóba kerülhet az iskolai művészeti nevelés is. Az ötödik kérdés 

kapcsán egyrészt a művészeti ágakat tekintjük át274, másrészt arról vitatkozunk, mitől válik 

művészetté egy – akár hétköznapi, amatőr – alkotás275. Természetesen erre nincs pontos vá-

lasz, a lényeg a róla való töprengés. Ha azon gondolkodnak a gyerekek, mi tetszik nekik és 

vajon miért, azzal is lépünk előre. A 6./a kérdés éppen erre hívja fel a figyelmet: egy alkotás 

nemcsak szórakoztathat, hanem valamilyen módon hat ránk. 

 

5–6. feladat + Olvasmány. A magyar alkotásokat több művészeti ágazatban mutatjuk 

be, a gyűjtőfeladat és az olvasmány kortárs alkotókkal ismertet meg. Fontos lenne azt megér-

tetni, hogy a (tágabb értelemben vett) művészet körülvesz bennünket, és nyitott szemmel 

járva folyamatosan találkozhatnak esztétikummal.276 Az olvasmány révén egy közismert277 író 

gondolkodását mutatjuk be, hogyan teremti meg a regényében szereplő világot, ugyanakkor 

személyes vonásai is megismerhetők.  

Tanítási javaslat: Rowling intenzíven tartja a kapcsolatot az olvasó-rajongókkal: ez a 

példa talán közelebb hozza a művészeket a tanulókhoz. A gyűjtőmunka kapcsán kereshetnek 

az interneten kortárs alkotókat – pl. mesekönyv-írókat, illusztrátorokat, színészeket, rendező-

ket –, velük készült interjúkat, és készíthetnek rövid bemutatót róluk (életük, alkotásaik, érde-

kességek). 

 

Kutatás, ajánlás, projekt. A 6. feladatban projekt jellegű, művészekre és alkotásokra 

vonatkozó kutatási feladatok találhatók. Az olvasmány után a Harry Potter-történet újabb ré-

szei utáni kutatást javasol a könyv. 

 

26. lecke – Álmaink, céljaink 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Tulajdonságaink: erősségek, gyengeségek – 1., 2. feladat 

 Mire van/lenne szükségünk, mit kívánnánk magunknak és másoknak? – 2., 3., 5. 

feladat + Kreatív feladat (159. old.) 

                                                           
274 Lehetséges, hogy elsősorban a képző- és a zeneművészet jut eszükbe a tanulóknak, de bővítsük a kört a 
„hétköznapibb” ágazatokkal: ipar-, filmművészet, építészet. 
275 A témáról és képanyag: http://www.muveszetek.hu/, https://hu.wikipedia.org/wiki/Művészet, 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-7-evfolyam/muveszet-
tortenet-szemlelet-szempontok-ertekrend/a-muveszet-szo-tortenetisege, 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet 
276 http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/2het/esztetika/esztetika2.html, 
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/3het/esztetika/esztetika3.html,http://www.sulinet.hu/tovab
btan/felveteli/2001/6het/esztetika/esztetika6.html 
277 Értelemszerűen, ha Harry Potter kevésbé ismert az osztályban, kevésbé hat a szöveg (ezt előre fel kell 
mérni), de ekkor a tájékozottabb tanulók mesélhetnek arról, mi mindenre emlékeznek, és megmagyarázhatják 
a szöveg egyes részeit. 

http://www.muveszetek.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Művészet
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-7-evfolyam/muveszet-tortenet-szemlelet-szempontok-ertekrend/a-muveszet-szo-tortenetisege
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-7-evfolyam/muveszet-tortenet-szemlelet-szempontok-ertekrend/a-muveszet-szo-tortenetisege
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/2het/esztetika/esztetika2.html
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/3het/esztetika/esztetika3.html
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/6het/esztetika/esztetika6.html
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/6het/esztetika/esztetika6.html
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 Ábrándozás, vágyakozás és ezek szerepe – 4. feladat 

 Célkitűzés, tervezés – 6., 7. feladat + Dramatikus feladat (149. old.) 

 

A tankönyv záró leckéje egyfajta összefoglaló is. Az álmok, vágyakozás kapcsolódik a 

képzelethez, a meséhez, de valami hiányérzet is megfogalmazódik bennük. A tanulók, saját 

vágyaikat végiggondolva, énképükkel és igényeikkel is foglalkoznak. Ezeket azonban vonatkoz-

tatjuk másokra is: csoportokra, ismerősökre és ismeretlenekre. Végül a vágyak megvalósításá-

nak lehetőségeivel és módjaival zárjuk a leckét. 

Kapcsolat: Az 5. osztályos tankönyv 1. és 5. leckéje a célokkal és a tervezéssel, a 6. osz-

tályos könyvben a 7. lecke a szükségletekkel foglalkozott, a 8. leckében megjelenik a tervezés, 

a 12. leckében a mértékletesség. 

 

1–3. feladat + Kreatív feladat. A kérdések és a szöveg – és a kép – ugyanazt a kérdést 

dolgozza fel: Mivel vagyunk elégedettek és elégedetlenek önmagunkat illetően? Az első fel-

adat személyes jellegű, a rögzítés érdekes lehet a gyerekek számára, akár később elolvasva. A 

személyes vágyakat itt a mesék kereteibe helyezzük, talán könnyebben megfogalmazható a 

kívánság. A 2. feladatban adott válaszokat indokolják a tanulók! Ebben és a következő feladat-

ban megjelenik az önbizalomhiány, valamint a kapzsiság, a mértéktelenség, e végletek között 

mozogva reális énképet és igényeket alakíthatunk ki. A kreatív feladat (lehet az egész óra 

záróeleme is) összegzi, mi kellhet minden embernek a boldog/elégedett élethez. 

 

4., 6–7. feladat + Dramatikus feladat. Ez inkább általánosabb, tágabb értelmezésű be-

szélgetést igényel az eddig említett témákról – így differenciálásra alkalmas. Az ábrándozás 

mint elképzelt helyzetek alkotása, akkor válik hasznossá, ha ki tudjuk választani a megvalósít-

ható célokat, a többi ábrándról pedig tudjuk, hogy az. Ezért térünk rá a dramatikus feladatban 

és az 5–6. feladatban a reális felmérésre és a tervezésre. A dramatikus játék szemléletet for-

málhat: a tündér (a tanulók) csak abban segít(enek), amire a jelentkezőnek nincs hatása, tehát 

késztetik őt a megoldások keresésére, az elhatározásokra. 

5. feladat. A meséken túl realisztikus személyekről gondolkodhatnak a tanulók, egyben 

a nézőpontváltást is gyakorolva. Régebben, más-más társadalmi és családi környezetben élő 

gyerekek életkörülményeit képzelhetik el, sok hasonlóságot is találva önmagukkal. 

Tanítási javaslat: A képtárat bővíthetjük még kontrasztosabb képekkel.278 Először ta-

nári segítséggel a tanulók helyezzék a választott gyerekeket a megfelelő korba!279 Ahhoz, hogy 

jobban belemerüljenek a feladatba, készíthetnek „profilt” (hasonlót a 145. oldalon látható-

hoz): név, életkor, lakóhely, körülmények, család, napi elfoglaltság, érdeklődés, és „nagyon 

szeretnék...” címsorokat. Érdekes, ha ugyanazt a gyermeket (vagy ugyanarról a képről, tehát 

                                                           
278 Például http://www.cultiris.com/ SPL-M2120080, SPL-M2120084, LEB-251272, SPL-M2120085, SPL-
M2120086, SPL-C0088557, AKG-424614, AKG-175123. 
279 Ne akarjon laptopot egyikük sem, hiszen abban a korban nem volt még ilyen. 

http://www.cultiris.com/
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hasonló körülményekből) többen is jellemeznek: Ki mit képzelt el, milyen vágyakat fogalma-

zott meg? Másik lehetőség: „levélírás a Mikuláshoz/Jézuskához” karácsony környékén.  

 

Visszanéző – Fejezetzáró kép 

A kép az űr egy részletét realisztikusan, a másikat művészi eszközzel ábrázolja. A tanulók sza-

badon felidézhetik a fejezet témaköreit vagy egyes elemeit. A feladatok a már megszokott 

módon kapcsolódnak az ábrához, kivéve az utolsót, amely az egész évre vonatkozik. Ez hasonló 

az ötödikes tankönyv utolsó fejezetzáró oldalához: egy-egy érték több témánál jelenik meg, 

ezért alkalmasak az általános ismétlésre.  

Tanítási javaslat: Kiscsoportok alakulnak, és kártyákon kapnak egy vagy több értéket 

jelölő szót. Gondolattérkép-szerűen körbeírják, vagy ábrákat helyeznek el, amelyekkel a tanév 

témáihoz kapcsolják a szavakat. (Segítő kérdések pl.: Milyen helyzetekben jó, ha kiállunk ma-

gunkért/mérlegelünk/bizakodunk stb.?) Ezeket összefűzve megszülethet az osztály közös 

„értékszótára”. 

 

Képesek vagyunk – projektfeladat 

Az időutazó gép most egy „időtlen” helyre visz: egy lakatlan szigetre, ahol a szereplőknek a 

környezethez kell alkalmazkodniuk, és csak magukra vannak utalva. Tulajdonképpen az alap-

vető szükségleteiket kell feltárniuk. A feladatot többféleképpen strukturálhatjuk: a napirend 

megtervezése több dolgot összefoglal, de lehet feladatmegosztást és -leírást (eszközök felso-

rolásával) készíteni, táborhely pontos megtervezése is szerepelhet. Kiegészíthetjük könnyítés-

képpen azzal a szabállyal, hogy a géptől lehet kérni még 5 tárgyat: mit választanának? 

Tanítási javaslat: Ha végigvittük a projektet egész évben, akkor adjunk a történetnek 

lezárást is! Például az időgép 10-30 napra leállt, de utána visszatérhetnek a szereplők az ő 

világukba. Ha nem gyűjtötték folyamatosan a produktumokat, akkor készíthetnek egy „emlék-

táblát” rövid jegyzetekkel, mi maradt meg a kalandokból. Ha megvannak a produktumok, a 

csoportok állítsanak össze mappát vagy posztert! 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

ÉS LEHETŐSÉGEI 

III.1. Hatékony tanítási módszerek 

Az alábbiakban néhány, a tankönyvben és általában az erkölcstanban/etikában ajánlott mód-

szerről és javasolt alkalmazásukról ejtünk szót.1 A tankönyv feladattípusai kapcsán már átte-

kintettük a legtöbbjüket (II.1.4.). A kézikönyv III.4.1. pontjában külső forrásokat is ajánlunk a 

módszertani paletta és használatának megismerésére.  

 

Beszélgetés2. A szabad vagy a tanár által moderált – tehát nem irányított, hanem kez-

deményezett és mederben tartott – beszélgetés nemcsak az önismeretet és kommunikációt 

fejleszti, hanem a vitakultúrát, empátiát, toleranciát is gyakoroltatja. A pedagógus az aktuális 

beszélgetést előrevivő / értelmező / visszajelző / moderáló kérdésekkel tereli. Ehhez érdemes 

óra előtt átgondolnia, milyen kérdéseket tenne fel a témával vagy a feladattal kapcsolatban.3 

Ajánljuk a kérdésgombolyítót, amely az előre elképzelt beszélgetést előrevivő, egymásba fű-

ződő kérdések csoportja. Ez alkalmas lehet arra is, hogy ha a beszélgetés nehezebben indul, 

újabb kérdésekkel próbálja azt elősegíteni. Például: Mikor szoktál egyedül lenni? Mit szoktál 

olyankor csinálni? Milyen helyzetekben szeretsz inkább egyedül lenni, mint másokkal? Miért? 

Hol van az a hely, ahová szívesen elvonulsz? 

A beszélgetés során hasznos visszajelző parafrázisokat használni a biztosabb megértés 

segítésére. Ez azt jelenti, hogy a megfogalmazott gondolatot más szavakkal adjuk vissza: Arra 

gondolsz, hogy... Ezt úgy értetted, hogy... Így kiderülhet, ha a beszélő nem egészen arra gon-

dolt, amit mi megfogalmaztunk, és lehetőség nyílik a pontosításra. Érzelmi állapotokra is visz-

szajelezhetünk: Úgy látom, félsz attól, hogy... Nem szereted, ha...4 Ha a moderátor úgy látja, 

hogy nagyon más irányba kanyarodik a beszélgetés, néhány közbevetett mondattal visszatér-

het egy korábbi pontra. Ez is fontos dolog, de szeretném, ha még beszélnénk arról, hogy... 

Szívesen beszélgetnék erről is, de a mai témánknak is van még néhány érdekes része...5  

Gondot okozhat az, ha egy gyermek nem vonható be a beszélgetésbe. Ez fakadhat ab-

ból, hogy nem szeret szerepelni, de abból is, hogy bizonyos kérdésekre nem akar a csoport 

                                                           
1 További módszerek leírása: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-
0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html a 29. oldaltól 
2 Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita: Kézikönyv Az én világom 1. tanításához. Apáczai Kiadó, 2013. alapján. 
3 A pedagógusnak végig kell gondolnia és el kell döntenie, hogy amikor feltesz egy kérdést, akkor egy bizonyos 
választ vár vagy a gyerekek szabadon fogalmazhatnak meg asszociációkat/véleményeket. Ők azt szokták meg, 
hogy az iskolában egy előre elgondolt válasz felé vezetik őket a kérdésekkel, ezért az elején szokatlan lehet, ha 
egy kép vagy egy szituáció elemzésekor egyéni meglátásaikra vagyunk kíváncsiak. Vigyáznunk kell azonban, vé-
letlenül se érződjön a tanári reakcióból, hogy „másra számítottunk”, hanem érdeklődéssel fogadjunk minden 
megnyilvánulást, és azokra reagáljunk! 
4 Ez a módszer – nevezhetjük értő figyelemnek is Thomas Gordon után – egyben mintát nyújt az egymásra való 
figyelésre, és gyakoroltatja is azt. 
5 Ha a felmerült téma hasonlóan fontos, és a gyerekeket nagyon érdekli, akkor át lehet térni rá, vagy a közeljö-
vőben újra felvetni. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
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előtt válaszolni. Nagyon kényes területre léphetünk egy egyszerű „Hogy telik egy estéd ott-

hon?” vagy „Ki bántott meg legutóbb?” kérdéssel. Ezt a pedagógusnak rendkívül érzékenyen 

kell kezelni. Nehéz eldönteni, szabad-e ilyesfajta kérdéseket feltenni egyáltalán. Ha egyik gyer-

mek sem beszél szívesen, a pedagógus dönthet úgy, hogy ő kezdi a beszélgetést egy személyes 

történettel. Leginkább úgy teremthetünk lehetőséget arra, hogy a gyermek beszélhessen, el-

mondhassa a véleményét, gondolatait, hogy nem egyes szám második személyben teszünk fel 

neki kérdést, hanem egy szituációt néz meg / történetet hallgat meg, amelyben másokkal tör-

ténnek meg események, és arról, mintegy kívülről nézve, beszélhet. A tankönyv anyagait is 

előzetesen meg kell vizsgálni, mennyire illeszthetők az adott gyerekközösséghez, mennyire 

van ott jelen pl. a kirekesztés, milyen a közösség, milyen a leggyakoribb családmodell, milyen 

a gyerekek családi háttere stb. Ha valamiért nem illeszthető a tananyag a csoporthoz, vagy 

egy-egy tanulónak feltehetően nehéz helyzetet okoz, szükséges változtatni. 

Szituációs játék.6 Bármilyen valóságban lezajlott esemény, konfliktus, probléma is be-

hozható az erkölcstanórára megbeszélésre, eljátszásra, ám óvatosan kezelve azt, attól füg-

gően, érintett-e valaki az osztályban benne. Amíg új tevékenységnek számít, akár a pedagógus 

is vállalhat szerepet benne, hogy bátorítsa a tagokat. Egy helyzet eljátszása után néhány sza-

bad vagy fókuszáló kérdéssel elemezzük a látottakat! Például: Mit gondolsz erről a helyzetről? 

Egyetértesz-e azzal, amit tettek? Te is így játszottad volna el? vagy Miért mondták vajon azt, 

hogy...? A játék kétféleképpen készíthető elő: megadjuk a helyzetet, a szereplők pedig szaba-

don alakítják a játékot – ekkor a pedagógusnak időtartamot kell megadni, vagy menet közben 

megállítani a játékot, hogy az időt kontrollálja –, vagy a szereplők előre megkapják az instruk-

ciókat arról, nagyjából hogyan viselkedjenek. Ha a tanár is részt vesz a játékban, szándékosan 

kiélezetté teheti a helyzetet, így a követő megbeszélés érdekesebb lehet. Ha rutinossá válnak 

a gyerekek mind a játékban, mind az elemzésben, akár el is hagyhatjuk a tanári kérdéseket.  

A konkrét szituációk mellett a dramatizálásra is jó lehetőséget teremtenek a történe-

tek. Ennek célja élményszerűvé tenni a hallottakat, vagy egy helyzet gyakorlása. El lehet ját-

szani egy történetet többféle kifejlettel is, így alternatívákat kereshetünk. A gyerekek a sze-

replők bőrébe bújva átélhetik a szerep adta érzelmeket. Dramatizálás után könnyebben tud-

nak véleményt alkotni arról, hogy a szereplők különböző helyzetekben való döntései milyen 

erkölcsi megítélés alá esnek. A dramatizálás a nézők számára vizualizálja a helyzetet. Követő 

feladatként a látottakról is lehet beszélgetni. Ha ismerik a történetet, akkor itt a szereplők 

mozgására, testbeszédére, hanghordozására is figyelhetnek, amelyek jobban kifejezik az ér-

zelmeket. Azt is összevethetjük, ugyanazt gondolta-e egy helyzetről a néző, és az, aki játszotta 

a szerepet. Nagyobb gyerekek önállóan felkészülhetnek egy történetből, és a többiek csak a 

dramatizált változatot látják. Ilyenkor természetesen tartalmi szempontokból is elemzik a né-

zők a látottakat. 

Játékok. A játék az óra bármely szakaszában alkalmazható, többféle funkcióval. Beve-

zetőként különösen hasznos a résztvevők egymásra hangolására, oldódásra, előkészítve, hogy 

                                                           
6 Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita: Kézikönyv Az én világom 1. tanításához, Apáczai Kiadó, 2013. alap-
ján. 
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kissé más jellegű foglalkozás következik, olyan, ahol jobban megnyílhatnak a gyerekek. Más-

részt a játék tartalma, formája, a játék során felmerülő helyzet, az ott keletkező érzelmek már 

kapcsolhatók az óra tervezett témájához. Tehát egyben a témára hangolás is megtörténik. 

Például egy Activity típusú játékkal bevezethetjük a kommunikáció témáját, egymás megérté-

sének témáját, önkifejezés vagy akár a tanulás témáját is. A játék után is kezdeményezhetünk 

rövid beszélgetést: Hogyan érezted magad a játék közben? Milyen érzés volt az, hogy kizártak 

a körből? Vajon mitől nem tudott jól működni ez a játék? A játékokat alkalmazhatjuk leveze-

tőként is, vagy egy-egy komolyabb téma után a hangulat oldására. 

A játékoknál készülnünk kell arra, hogy a játék szabályainak megértése, a játék begya-

korlása időt vesz igénybe. Egy új játék bevezetésére szánjunk több időt! A későbbiekben az 

ismert játékok már gyorsan lezajlanak. 

Képek.7 Képeket (fotókat, rajzokat) sokoldalúan használhatunk bármely tantárgy taní-

tása során. A tankönyvekben legtöbbször illusztrációként jelennek meg. Ilyen esetben a törté-

net elolvasása, meghallgatása előtt is megszemlélhetik a tanulók, mintegy ráhangolásként, va-

jon kikről, miről fog szólni a történet. A képhez azonban külön feladat is tartozhat, például 

kérhetünk a tanulóktól szabad asszociációkat. (Erre különösen jók a művészeti alkotások, fest-

mények.) Kitalálhatják a gyerekek, milyen esemény zajlik éppen a képen, azaz értelmezik, amit 

látnak.8 Beszélgethetnek arról, mi történhetett a korábban, mi következhet ezután, azaz egy 

történetet fogalmazunk meg, amelyet el is lehet játszani. Ki is hagyhatjuk a beszélgetést, ekkor 

a tanulók a kép alapján alkotnak pl. helyzetet, párbeszédet találnak ki, vagy képregényt készí-

tenek.  

Nagyon erős hatásúak lehetnek a jól megválasztott rövid videók. Bármely témához ke-

reshetünk, és rövid feldolgozó kérdések segítségével a fókuszba helyezett témával foglalkoz-

hatunk. Példák találhatók a http://ofi.hu/gyujtemenyek oldalon9. 

 

Esetek elemzése. Esetek (történetek) – azaz mesék, irodalmi részletek, versek, film-

részletek, valós események – megbeszélése, elemzése erkölcsi, etikai szempontból nagy ha-

gyományokkal bír, akár irodalom- vagy olvasásórára, etika- vagy gyermekfilozófia-foglalko-

zásra gondolunk. Most néhány szempontot mutatunk be a történetek kiválasztásához. 

A történet legyen elég hosszú ahhoz, hogy felvázoljuk a helyzet minden fontos elemét! 

Ha szükséges, a történeten kívül adjuk meg a kulcsinformációkat! Akár hosszabb, akár rövi-

debb történetet választunk, mivel a gyerekek olvasási tempója különbözhet, javasoljuk a ta-

nári/tanulói bemutatást, azaz a felolvasást. 

A szerepek inkább árnyaltabbak – és ne jók/gonoszak – legyenek azért, hogy bemutat-

hassuk a gyerekeknek: a döntések nem mindig egyértelműek, és az emberek sem jók vagy 

rosszak. Az egyértelmű szerepek kevésbé késztetnek gondolkodásra, nincs dilemmahelyzet. 

                                                           
7 A vizualitás és a történetek szerepéről: Alexandrov Andrea – Fenyődi Andrea – Jakab György: Az erkölcstan 
tantárgy útkeresése Iskolakultúra, 2015/9. 65. oldaltól http://www.iskolakultura.hu/ikultura-
folyoirat/documents/2015/09/05.pdf 
8 Hasznos arra is felhívni a figyelmet, hogy ez az egyéni elképzelése mindenkinek, nem objektív tény. Ezért 
ilyenkor az a jó, minél többféle értelmezés születik. 
9 Ugyanitt játékok, internetes linkek, képanyag, cikkek elérhetősége (A linkek utolsó letöltése: 2015. június). 

http://ofi.hu/gyujtemenyek
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/09/05.pdf
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/09/05.pdf
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Az eltávolítás/azonosulás kérdése azt jelenti, hogy a történetben megjelenő helyzet 

mennyire realisztikus, a gyerekek mennyire találnak párhuzamokat benne saját életükkel. Ér-

demes a szövegben megjelenő helyzetet a gyerekek életéhez kötni, párhuzamokat keresni. A 

nehéz témák viszont kifejezetten igénylik az eltávolítást. Például a kirekesztés, előítélet témá-

ban elsősorban a történetről kell beszélni – ezen keresztül természetesen a gyerekek saját 

tapasztalatai is megjelennek, de nem egyes szám első személyben. Később a pedagógus fel-

vetheti a hasonlóságot valós esetekkel. A személyesség mindig óvatosan kezelendő! 

Ha a szöveg műfaja mese, akkor jó, ha a benne szereplő eseménysor, helyzet olyan, 

amivel azonosulni tud a gyermek. Ha erkölcsi tanulságú a mese, és szépen van megfogalmazva, 

nem is kell megmagyarázni, megvitatni, az „magától” hat, esetleg utólag más jellegű feladattal 

lehet feldolgozni, például: illusztráció készítése, egy másik helyzet eljátszása ugyanazokkal a 

szereplőkkel, egy hasonló történet írása. Nem javasoljuk a „tanmesét”, amelynek erkölcsi kö-

vetkeztetései túlságosan egyértelműek: jobb, ha a tanulóknak van miről gondolkodniuk. 

Az erkölcstanórára be lehet hozni aktuális esetet, olyat, amely a közvetlen környeze-

tükben történt, az osztályban, az iskolában –, de csak ha jól fogadják a gyerekek. Fontos előre 

megkérdezni őket, hajlandók-e közösen feldolgozni az esetet, különösen, ha érintettek is van-

nak az osztályban, ha igen, akkor valós konfliktuskezelésre is használható.  

A történet megbeszélésekor fontos ellenőrizni, ki mennyire értette meg azt, esetleg 

vannak-e ismeretlen fogalmak. Itt törekedjünk arra, hogy a történetben csak a felmerülő kulcs-

helyzetre fókuszáljunk, azt értelmezzük néhány kérdéssel, majd inkább az egyéni értelmezé-

sek, vélemények és a saját tapasztalatok kerüljenek a fókuszba. Javasoljuk, hogy a pedagógus 

ne „vonja le” az erkölcsi következtetést, és ne is kérdezzen rá, de a gyerekek megfogalmazhat-

ják azt. Nem biztos, hogy egy erkölcsi elv megfogalmazásához elég egy történet. Semmiképpen 

nem javasoljuk, hogy a pedagógus kijelentse, melyik a „helyes” vélemény, megítélés, hiszen 

többféle vélemény lehet helyes. Mint a beszélgetés egyik résztvevője kifejtheti, hogy melyik 

elhangzott véleménnyel ért ő egyet és miért, vagy miért nem, de vigyázzon arra, hogyan teszi 

ezt: ne érezzék úgy a tanulók, hogy ez a „helyes” vagy az „elvárt” válasz, mert ez elveheti a 

kedvét attól, hogy őszinte legyen. 

 

A kerettantervi bevezető is meghatároz néhány fontos módszert. „Az erkölcstanórák 

kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alko-

tás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az 

iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű 

kulturális és közösségi értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó 

lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai ha-

gyományok ápolása, a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos 

tevékenység, illetve az önkéntes munka.” Javasoljuk a pedagógusnak, hogy néhány alkalom-

mal szervezzen foglalkozásokat a „termen túl”. (Ezekre a tanmenetekben is kínálunk ötlete-

ket.) Az iskolán belül, több tantárgyhoz vagy a közösségi élethez kapcsolódóan tarthatnak té-

manapokat, tematikus foglalkozásokat, amelyek részei: a célkitűzések kijelölése, tevékenysé-

gek megszervezése, produktumok bemutatása, meghívott vendégekkel találkozás. Ilyen közös 
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témák lehetnek a lakóhellyel, kulturális környezettel, a környezetvédelemmel, az előítélet-

tel/toleranciával kapcsolatos témák. Kereshetnek a hit- és erkölcstanosokkal is közös ponto-

kat, a vallásismereti vagy ünnepköri témák kapcsán. 

III.2. A tanulási folyamat tervezése 

III.2.1. Tantervek, tanmenetek 

A kerettanterv tematikájával, felépítésével és didaktikai bevezetőjével már megismerkedtünk 

az I. pontnál. (A fejlesztési célokról a III.3. pontban lesz szó.) Tervezéskor alapul vehetjük a 

kerettantervet – és ennek mintájára a tankönyvi tematikát is –, de ahogy már írtuk, a pedagó-

gus szakmai meglátása vagy a tanulócsoport igénye, az aktuális helyzetek10 miatt ez mindig 

átalakítható. Egy témakört a kerettanterv további résztémákra bont, ám ezek is csak javasolt 

felosztást jelentenek. A fő témakörök és a résztémák egymásra épülésének saját logikája van, 

de a tanterv annyit kér, hogy egy-egy évfolyampáron belül mindegyikre kerüljön sor.11 Az óra-

számokat a tanterv a hat nagy témakörhöz rendeli, ezen belül ezek szabadon oszthatók el. A 

kerettanterv egyik érdekessége, hogy a résztémák további bontását kérdésekkel végzi. Ezek 

természetesen nem kötelezően megválaszolandó kérdések, hanem az tantárgyhoz segítenek 

feldolgozási mintákat, ötleteket adni. A kérdéseket a pedagógus alakíthatja, bővítheti, ehhez 

hasonló „kérdésgombolyítókat” alkothat bármely témához. 

A tervezést építhetjük az értékfejlesztésre is. Először gyűjtsük össze, milyen területeken 

szeretnénk fejleszteni a tanulókat, milyen értékeket erősítenénk bennük! (Ezek a célok ered-

hetnek olyan problémákból, amelyeket a pedagógus megfigyel a tanulócsoportban.) Majd az 

értékek fejlesztéséhez gyűjtsünk feladatokat és módszereket! Az 5–6. évfolyam Én és a tár-

saim témakörét véve példának: a társkapcsolatok körében fejlesztendő lehet a másikra figye-

lés, a másik megismerésére törekvés, a másik megértésére törekvés, bizalom, nyitottság, fele-

lősségérzet, segítőkészség, elfogadás, alkalmazkodás, megbékélésre törekvés, megbocsátás, 

önkontroll, mások érdekeinek figyelembevétele, adás, önzetlenség, örömszerzés és még sok 

más. Ezeket csoportokba rendezhetjük aszerint, melyek erősítik egymást, melyek fűzhetők fel 

egy témára. Például a másikra figyelés, a másik megismerésére törekvés, a másik megértésére 

törekvés, mások érdekeinek figyelembevétele értékek kerülhetnek az egyik csoportba, má-

sikba az elfogadás, alkalmazkodás, megbékélésre törekvés, megbocsátás is (ugyanakkor úgy-

szintén idetartozhat például a mások megértésére törekvés), de az emberi kapcsolatok témá-

jába beletartozhat az Én védelme is: az óvatosság, elővigyázatosság, a magunk érdekeiért ki-

állás, magabiztosság, önelfogadás. Ebben az esetben például kialakíthatunk 3-4 szakaszt: a) a 

                                                           
10 Aktuális helyzeten akár a tágabb környezetben zajló eseményeket, híradásokat, társadalmi változásokat, 
problémákat érthetünk. A viták, dilemmák, ellentmondások, a felnőttek reagálásai mind eljuthatnak a tanulók-
hoz, és az etikaóra alkalmat ad arra is, hogy ezeket mélyebben megbeszéljük.  
11 Mivel akár egyetlen feladat, egyetlen beszélgetés kapcsán több fő- és résztémát is érinthetünk, azt javasol-
juk, hogy a pedagógus rögzítse a két évfolyam összes témáját, és egy-egy óra után „pipálja ki” az érintett része-
ket. Mindössze azt a célkitűzést érje el, hogy a két év végén nagyjából mindegyik fő témakörhöz kerüljön né-
hány pipa: mind a sorrend, mind az arányok másodlagosak.  
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társakkal való kommunikációval foglalkozót, b) a pozitív kapcsolatokat, egymás segítését tár-

gyalót, c) a konfliktusokat, rossz érzéseket kezelőt, d) önmagunk védelmével foglalkozót. Ezek-

hez csatolhatjuk a fejlesztendő képességeket is, például a másik megértéséhez vagy az önér-

vényesítéshez szükséges lehet a kommunikációs képességek fejlesztése is. A tervezésnél a té-

mák – értékek – képességek hármas szempontját vegyük mindig figyelembe!12  

 

A tankönyvhöz kétféle tanmenetet ajánlunk: normál és rugalmas változatot.13 A normál 

tanmenet alapvetően a tankönyv felépítését követi, áttekintést ad a lehetséges feldolgozási 

menetről. Tartalmazza a leckékben lévő témablokkokat, amelyekből választani lehet az órák 

tervezésekor. Ez azt jelenti, hogy a tanmenet nem egyféle tananyag-feldolgozásra ad mintát, 

hanem a tanár ebből tudja a saját tanmenetét „leszűkíteni”.14 A rugalmas változat e tantárgy 

esetében nem a kötelező és választható/kiegészítő részre bontja a tankönyvi tartalmat, hanem 

tartalmi fókuszokat jelöl ki, és ezek köré csoportosítja a tankönyv feladatait (a leckéken át-

ívelve), amelyekből szabadon választhat igény szerint a pedagógus. Ezt a változatot ajánljuk 

akkor is, ha a tanulócsoport nem elsősorban a könyv alapján halad, mert a fókuszok köré köny-

nyebben rendezhetők más feladatok is.15 

A kerettantervben és a tanmenetekben megadott fogalmak itt nem „számon kérendő” 

anyagot jelölnek, hanem a tantárgy fogalmi készletéből azokat, amelyek építésével, mélyíté-

sével az adott témakör vagy tankönyvi lecke foglalkozik. A fogalomhoz kapcsolódó tudás fino-

mítása a célunk, nem pedig pontos definíciókat adni (vagy kérni). 

III.2.2. Fejlesztési ívek, óratervek 

Amikor kialakítottuk a tanítás/fejlesztés célrendszerét és tematikai bontását, javasoljuk, hogy 

a tervezést először ne tanórákra/tankönyvi leckékre bontsuk, hanem használjuk a témaív vagy 

fejlesztési ív egységet. Ehhez gyűjtsünk anyagokat, részcélokat, majd ezeket bontsuk szaka-

szokra. Így azt is könnyebben átlátjuk, mely feldolgozási módoknál van szükség két tanórára, 

otthoni munkára (pl. gyűjtőmunka, prezentáció). Amikor elkezdünk feldolgozni egy ívet, a le-

zajlott tanórákon tapasztaltak (tanulói reakciók) alapján tervezzük meg a következő tanórát, 

újrastrukturálva a már összeállított anyagot. (Minta: lásd III.4.3. C-D. pont.) 

A tervezés legkisebb egységének a tanórát tekinthetjük. Egy általánosan használható 

tervezési séma a ráhangolás – témabemutatás – témafeldolgozás – levezetés.16 A ráhangolás 

                                                           
12 Példák találhatók Az én világom 4. erkölcstankönyv tanmenetében 
http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/AP-041801 
13 Megtalálhatók az online tankönyvkatalógusban – http://tankonyvkatalogus.hu/ – a tankönyveknél. 
14 Más kérdés, hogy annál a tantárgynál, amely hangsúlyozza a rugalmasságot és a tanulói igények, érdeklődés 
fontosságát, valójában nem lehet egy évre előre tervezni. Ezért érdemes alternatívákat, lehetséges „elágazáso-
kat”, kapcsolódási pontokat a tanmenetbe is beépíteni. 
15 Például az 5. osztályban: Közösségeim 1. – Csoportjaim (16. lecke), Közösségeim 2. – Az iskola (17. lecke), Kö-
zösségeim 3. – Magyarország (18. lecke), Közösségeim 4. – Kulturális sokszínűség (9., 16., 18. lecke) 
16 Ezt megelőzheti a tanári ráhangolódás, amelyet a II.2. pontban mutattunk be: a pedagógus lelki felkészülését 
jelenti, és megkülönböztetjük a tanulók ráhangolásától az óra vagy témakör elején.  

http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/AP-041801
http://tankonyvkatalogus.hu/
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célja, hogy „megmozdítsuk” a tanulók a témával kapcsolatos tudását, előhívjuk az ehhez kap-

csolódó érzéseket, tapasztalatokat, attitűdöket. Használhatunk sokféle eszközt: verseket, ké-

peket, játékokat, fogalmi asszociációkat, dalokat, zenét, találós kérdést, rejtvényt. Jó, ha a rá-

hangoló feladat könnyed, esetleg játékos – ezzel egyben hangulatoldás is történik – és fontos 

az is, hogy – még ha reflektálunk is a feladatra – ne túl direkten kérdezzünk rá a témánkra. (Ezt 

inkább a következő, témabemutató szakaszban tegyük meg.) Ha a jelen óra szorosan kapcso-

lódik az előzőhöz, akkor ez lehet témabemutató – vagyis a témát újra felvető – feladat. Ha az 

órán két vagy több résztémát érintünk, akkor is jó figyelmet szánni az új bevezetésére, akár 

egy-két mondatos átvezetéssel vagy egy rövid asszociációs körrel. Téma bemutatása alatt 

olyan feladatot értünk, amely kapcsán már fókuszáltan beszélhetünk a témáról.17 Témafeldol-

gozás során inkább a gyakorló, elmélyülő, a témát több szempontból, többféle módszerrel 

megvizsgáló feladatokat alkalmazunk. A levezető szakasz szerepe részben a lezárás, részben a 

téma összegzése – ki lehet emelni a téma feldolgozása során felmerült fő gondolatokat –, más-

részt lehetőséget adhat a tanulóknak a befelé fordulásra, arra, hogy saját magában elrendez-

hesse a tanultakat. Erre alkalmazhatunk valamilyen önkifejező alkotást. Időnként szükség le-

het feszültségoldásra, például ha komolyabb, nehezebb témákkal foglalkoztunk. A levezető 

szakasz feladattípusait szintén óránként váltogathatjuk – természetesen folyton figyelve az 

osztályt, mire van leginkább szükségük vagy mire marad energiájuk. (Minta: lásd III.4.3. A-B. 

pont) 

III.3. Az értékelésről 

Az erkölcstan/etika tantárgy értékelése összetett kérdés.18 A kerettantervben nincs olyan egy-

értelműen körülhatárolt leíró jellegű tananyag, ami a hagyományos módon visszakérdezhető, 

számon kérhető lenne.19 Elsősorban a tanuló már meglévő tudására támaszkodunk, illetve kö-

zösen építjük az új tudást. A témához hozzárendelhető tényanyagot, információt meghatároz-

hatja a pedagógus, származhat a tanulók kutatómunkájából, illetve a tankönyvek adják külön-

böző mértékben. 

A fő célt, az erkölcsi elvek fejlődését, változását nem szabad értékelni. A kerettanterv 

szerint: „...az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. [...] Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osz-

tályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója.” Az erkölcsi gon-

dolkodás és az ehhez szükséges képességek fejlődését viszont igen (különösen azért, mert 

                                                           
17 A szakaszok össze is mosódhatnak, például egy ráhangoló játék után feltett néhány reflektív kérdésből kibon-
takozhat egy tartalmasabb beszélgetés, így a játék egyben témabemutatóvá is válik. 
18 Lehetséges problémák, aggodalmak: kevés az objektív elem az értékelésben; az osztályzatok mögé nem ren-
delhető egyértelmű skála; nehéz olyan egységes feladatot adni az osztálynak, amire mindenki kap jegyet (mint 
például a hagyományos dolgozat); „túl sok” jó jegy születik; „nem veszik komolyan” a tantárgyat a tanulók 
és/vagy a szülők; jó jegyet kaphat egy rossz magatartású tanuló is; nehéz meghatározni, hogy az erkölcsi fejlő-
désben valójában mennyi szerepe van az iskolának stb. 
19 Azért is íródott kérdések formájában, hogy hangsúlyozza a témák megvitatásának a fontosságát, azt, hogy 
sok kérdésre nincs egyértelmű válasz, az egyéni vélemények, nézetek különbözhetnek egymástól. 
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ezek nem specifikus, hanem más területeken is alkalmazott képességek), bár ez sem könnyű, 

mivel nincs objektív mérőeszközünk rá. Tanári – vagy tanulói – megfigyeléssel azonban lehet. 

A szocializáció, illetve az erkölcsi érzék fejlesztése hosszú távú, legalább nyolc évre tervezett 

folyamat. A célok eléréséhez javasolt módszerek igénylik az önfeltárást, a megnyilvánulást tár-

sas közegben, az őszinteséget, önértékelést. A negatív értékelés viszont ezek ellen hathat. En-

nél a tárgynál igazán fontos az értékelés fejlesztő volta. Azonban azt is tudjuk, hogy a gyermek 

szocializációjában, erkölcsi nevelésében valójában kevesebb szerepe jut az iskolának, mint 

más tényezőknek, ezért nehéz eldönteni, milyen eredményt lehet értékelni, amely az itteni 

munka eredménye. 

A másik lehetséges út a tevékenységek és a produktumok minőségének értékelése. 

Külön nehézséget okoz, ha a helyi pedagógiai program az osztályozást határozza meg a tan-

tárgy értékelési formájának.  

III.3.1. Fejlesztési célok 

A tanuló fejlődésének értékeléséhez kialakíthatunk egy szempontsort, amely alapja lehet a 

kerettanterv fejlesztési célrendszere. Az 5–6. évfolyampár tartalmi egységeinek összefoglaló 

táblázata végén szerepelnek a meghatározások: 

 A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy 

maga is felelős ezért. Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapo-

zott véleményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. 

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a dönté-

seit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

 Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcso-

lati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktus kezelésének és az elkövetett 

hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  

 Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a kö-

zösségi normákat. Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között 

élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten sze-

repet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

 Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja és értékeli a testi és lelki 

vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különb-

ségeket. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturá-

lis, illetve vallási hagyományokat.  

 Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapo-

tára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. Is-

meri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a 

függőség kialakulásának esetleges előjeleit. Tisztában van vele, hogy a reklámok a 

nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüze-

netekhez.  
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 Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világ-

nézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a való-

sághoz. 

 

Ezek között tartalmi, leíró jellegű tudáselemek (ismeri..., érti..., tisztában/tudatában 

van...), képességjellegű tudások (képes...) és motivációs-attitűdjellegű szempontok (gondolko-

dik rajta..., kritikusan viszonyul..., fontos számára...) is vannak. A fejlesztési célok természete-

sen a legoptimálisabb szinteket jelölik meg: a valóságban nem lesz senki „tökéletes tanuló” a 

második tanév végére, hanem egy hosszú folyamatban halad előre. A célok alapján azonban 

kialakítható egy – a tanulócsoporthoz adaptált – szempontsor, amely segíti a tanár megfigye-

léseit. Ez leginkább a szöveges értékelésre hasonlít.20 Például: 

Önismeret: Hogyan viszonyul önmagához a tanuló? Hogyan gondolkodik saját magán: 

érzelmein, viszonyain, tulajdonságain? Reflektál-e saját cselekedeteire, fejlődésére, igénye-

ire? Képes-e egyre pontosabban kifejezni – verbálisan, alkotással – belső világát, gondolatait, 

véleményét? 

Fejlődésre törekvés: Meglátja-e a saját cselekvései/késztetései és állapotai közötti ösz-

szefüggéseket? Megfogalmaz-e célokat a maga számára? Figyelembe veszi-e a külső és belső 

körülményeket? 

Társas kapcsolatok: Átlátja-e társas viszonyrendszerét (egyre bővülő körben)? Reflek-

tálni tud-e a kapcsolatok jellegére, minőségére? Fel tudja-e mérni, mitől rossz/ mitől lehet 

jobb egy-egy kapcsolat? Látja-e benne saját (viselkedésének) szerepét? Ismer-e kapcsolaterő-

sítő (pl. kommunikációs, udvariassági, konfliktuskezelési) elemeket, technikákat? Törekszik-e 

arra, hogy alkalmazza ezeket? 

Társak figyelembevétele: Cselekvéseiben, együttműködéseiben megjelenik-e a másik 

(érzéseinek, érdekeinek) figyelembevétele: a nézőpontváltás, az empátia, az „aranyszabály” 

alkalmazása? Általános szabályok, elvek elemzésekor megjelenik-e a társ vagy a közösség 

szempontja? Felismeri-e más emberek szükségleteit? Érez-e késztetést bizonyos esetekben a 

segítségre? Mennyire tágul az a kör, amelyért felelősséget érez? 

Kötődés, attitűd: Meg tudja-e fogalmazni, hogy számára kik a szeretett emberek, me-

lyek a fontos, kedvelt dolgok? Tágul-e ez a kör (tágabb csoportok, nemzet, emberiség, kultúra, 

természet felé)? Ismeri-e a szeretet, odafigyelés, törődés formáit? Megjelenik-e a kölcsönös-

ség abban, ahogy a kapcsolatairól beszél?  

Elfogadás: Növekszik-e tudása a (kulturális, biológiai) sokféleségről? Képes/megpró-

bálja-e magát egy eltérő tulajdonságú, körülményű vagy identitású embertársa helyébe kép-

zelni? Megtalálja-e a közös vonásokat? El tudja-e fogadni a másságot bizonyos mértékig? Ha 

nem, tud-e reflektálni arra, miért? Reflexiói előítélet-mentesek-e? 

Viszony a világhoz: Törekszik-e tudásának bővítésére (az éppen tárgyalt témában)? Ár-

nyaltabbá, körültekintőbbé válik-e az ítéletalkotás folyamata (pl. több információ figyelembe-

                                                           
20 A szempontsor alsó tagozatos mintára készült a Tanító című folyóirat (2017/6.) Fenyődi Andrea: Tapasztala-
tok és lehetőségek az erkölcstan tanításában és azon túl c. cikke alapján. 
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vételével)? Tudatosodik-e benne a különböző nézőpontok, vélemények sokfélesége? Megfon-

toltabb-e az információszerzésben (a „valódi” és a virtuális világban is), erősödik-e a kritikai 

szemlélete? Meg tudja-e fogalmazni egyes szabályok értelmét, célját és egyben kritikai szem-

mel is értelmezni őket? Részt tud-e venni egy szabály megalkotásának folyamatában, figye-

lembe véve különböző szempontokat? 

Felelősség: Különböző viszonyaiban megjelenik-e a felelősségérzet, illetve az ilyen cse-

lekedet? Például mikor érzi úgy, hogy segítenie kell másoknak, vigyázni kell tárgyakra, a közös-

ség számára hasznos cselekvést kell végeznie? Gondolkodik-e felelősséggel önmagáról? Előre-

tekint-e a jövőbe, végiggondolja-e a jelen cselekvéseinek következményeit? Azonosul-e a cso-

portos felelősséggel? 

 

A felvázolt szempontok természetesen csak példák. Javasoljuk, hogy egy-egy intéz-

ményben az erkölcstant tanító pedagógusok közösen dolgozzanak ki egy szempontsort21, 

amelyet bemutathatnak az oktatás többi szereplőjének is (tanulók, kollégák, szülők). 

III.3.2. Az értékelés lehetőségei 

A fent vázolt szempontsoron túl további, gyakorlati javaslatokat teszünk az értékelés alapjaira. 

Ezek az osztályzást is segíthetik. A javaslatokból ki lehet alakítani egy, a témákhoz, feldolgozási 

módszerekhez, használt taneszközökhöz rendelt, többféle értékelési módot alkalmazó rend-

szert egy tanévre. Ennek fő elvei: az egyéni gondolatok tisztelete, az őszinteségre bátorítás, az 

elfogadás érzékeltetése, ugyanakkor az igényesség, a részvétel elvárása (az egyéni érzékeny-

ség figyelembe vételével22). A többféle szempontot azért is érdemes alkalmazni, mert a tanu-

lók tudása, aktivitása különböző, más-más tanulási helyzetben teljesítenek jobban, és így min-

denki lehetőséget kaphat a neki legmegfelelőbb tevékenység elvégzésére. A tanulói aktivitás 

vagy a gondolatok megfogalmazásának értékelésekor figyelembe kell venni a tanuló személyi-

ségét, képességeit. A közös munka hátráltatását (amelyet nevezhetnénk magatartási problé-

mának, de inkább azt jelezzük: milyen károkkal járt, milyen nehézséget okozott egy-egy feladat 

elvégzésekor) semmiképpen ne értékeljük érdemjeggyel. 

Érdemes megtervezni az értékelési rendszert tanévkezdés előtt, és tájékoztatni erről a 

tanulókat, esetleg a szülőket, mivel sok a kétely ezzel kapcsolatban. Elhangozhat, hogy ez 

egyéni rendszer, amelyet a későbbiekben akár a tanulókkal közösen módosíthatunk is. Fontos 

kiemelni, mire kapnak osztályzatot a tanulók.23  

Az értékelésbe be lehet vonni az egész csoportot, illetve magát a tanulót (önértékelés), 

ez illeszkedik a tantárgyi sajátosságokhoz, célokhoz. Az értékelés történhet nyilvánosan, a cso-

port előtt és egyénhez szólóan. A csoportba tartozó gyerekek személyisége, tudása és a cso-

                                                           
21 Ez közös szakmai produktum lesz, de eldönthető, hogy mindenki alkalmazza-e. 
22 Lásd III.1. Beszélgetés. 
23 Ide tartozhat a „Lehet-e megbukni erkölcstanból?” kérdés. A fenti elvek követése esetén csak a teljesen pasz-
szív vagy akadályozó tevékenységű tanuló kerülhet bukás közelébe, de ezt igyekezzünk elkerülni. 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

152 

portlégkör alapján határozza meg a pedagógus, milyen arányban alkalmazza a tanári, a cso-

port- és az önértékelést, mely értékelési módokat alkalmaz, illetve nem alkalmaz nyilvánosan. 

Az osztályzás arányát javasoljuk a minimálisra csökkenteni. 

Az értékelés történhet egyedi, alkalomszerű és rendszeres formában is. Egyedi értéke-

lés alatt egy-egy tanuló teljesítményének értékelését értjük, ilyenkor nem kell ugyanarra a 

munkára másoknak is feltétlenül értékelést/jegyet kapniuk. Követhetjük azt az elvet is, hogy a 

legjobban sikerült munkák kapnak elismerést, csak figyelnünk kell arra, hogy bizonyos időszak 

alatt mindenki sorra kerüljön. Kialakíthatunk rendszeres értékelést, például negyedévente, 

vagy egy tematikai egység lezárásakor, ilyenkor mindenkit értékelhetünk. Alkalomszerű érté-

kelés alatt pedig azt értjük, hogy ha egy tanuló általunk ismert képességeihez vagy korábbi 

megnyilvánulásaihoz képest mutat pozitív változást – például először vállal részt szituációs já-

tékban –, vagy különösen igényesen fogalmaz meg egy gondolatot, akkor azt kiemelhetjük, 

akár különleges elismeréssel kísérve. 

 

 

Az értékelendő tevékenységek lehetnek: 

a) A tanórán, illetve az otthoni feladatokban való részvétel, aktivitás.24  

b) A gondolkodás, a megfogalmazások igényességének, pontosságának értékelése – 

például beszélgetésben, írásban.25  

c) A közös munkában megjelenő igényesség értékelése – például odafigyelés a má-

sikra, beszélgetésben, vitában történő kulturált részvétel, csoportmunka megosz-

tása. 

d) Produktumok értékelése, például önálló véleménykifejtés szóban/írásban, alkotá-

sok (rajzok, történetek, dramatikus előadások), gyűjtőmunka, kutatómunka ered-

ménye (információ, beszámoló, plakát stb.) Fontos szempont: elsősorban nem a 

minőség önmagában, hanem a tanulóhoz mért igényesség, alaposság, eredetiség, 

a „beletett munka” számít.26 

                                                           
24 Tekintetbe kell venni, mennyire nyitott vagy visszahúzódó a tanuló. Az aktivitás itt az odafigyelést is jelenti. 
25 Figyelembe kell venni a tanuló nyelvi képességeinek fejlettségét. 
26 Ha olyan gondolatok születnek, amelyeket a pedagógus nem érez helyesnek, nem értékelheti negatívan a 
tartalmat! Ennek oka az, hogy az erkölcsi ítéletek, nézetek fejlődéséhez idő szükséges, ezért mindenképpen el 
kell kerülni, hogy ennek egy pillanatnyi állapotát minősítsük! Azonban az a furcsa helyzet állhat elő, hogy egy 
igényesen kivitelezett, de erkölcsi értelemben negatív értéket hordozó produktum születhet – ilyenkor az ed-
digi logika szerint pozitív értékelést kell kapnia a tanulónak. Javasoljuk, hogy ilyenkor tartalmi szempontból dol-
gozzunk tovább a témán, például a tanuló kapjon kutatómunkát, számoljon be az osztálynak, vagy vitassák meg 
közösen a felmerült gondolatokat. Emellett a pedagógus jelezheti, hogy tiszteletben tartja a véleményt és a 
munka minőségét, ám nem ért egyet vele, mert... 
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e) Ritkábban a tárgyi tudás is értékelhető, de ez ne a tanuló elé kerülő leíró jellegű 

ismeretanyag legyen27, hanem például fogalommagyarázatok, -értelmezések28, 

amelyeknél egyéni megfogalmazások (akár példák is) elfogadhatók, ha értő foga-

lomhasználatra utalnak. A tárgyi tudás lehet a kutatómunka eredménye vagy a ko-

rábbi órákon elhangzott megbeszélések tartalma, kiemelkedő gondolatok. Ilyenkor 

a csoport által az órán megalkotott tudásról van szó, nem egy előre meghatározott 

tananyagról. 

f) Tanári értékelés/tanulói önértékelés a fejlesztési célok alapján időszakonként, va-

lamint a csoport reflektálhat saját működésére, ennek fejlődésére, esetleges ne-

hézségeire, lehetséges célkitűzéseire. 

 

A tankönyv használatakor a pedagógus átnézheti a feladatokat olyan szemmel, melye-

ket talál alkalmasnak az értékelésre, osztályzásra. Így a tanév elején meg tudja mondani, hogy 

mi szükséges a (fél)éves érdemjegyhez: például egy önállóan végzett kutatás/alkotás, egy fo-

galmazás adott témában, egy csoportban készített produktum (előadás, projektfeladat), il-

letve az általános órai aktivitásra vonatkozó tanári (és csoportos vagy ön-) értékelés. Ahogy 

haladnak a tankönyvi feladatokkal, a tanár mindig jelezheti, melyekből lehet otthoni munkát 

választani – akár csoportosat is.29 Ezekre különösen alkalmasak a kutató, a kreatív feladatok, 

vagy bármelyik, személyes véleményre vonatkozó kérdés.  

III.4. Kiegészítő anyagok, források 

Kézikönyvünk végén olyan forrásokat szeretnénk ajánlani, amelyek az erkölcstan tanításához 

szakmai segítséget nyújthatnak. Ezek vagy magához a tantárgyhoz kapcsolhatók, vagy más, 

hasonló célrendszerű vagy módszertant alkalmazó szakterületekről – például osztályfőnöki 

órák, szociális kompetenciák fejlesztése, gondolkodásfejlesztés, emberismeret –, illetve tudo-

mányos, oktatáskutatási területről származnak.  

III.4.1. Tanári segédletek 

Nemzeti Alaptanterv – erkölcsi nevelés: A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról. Magyar Közlöny, 2012. június 4. Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó 

                                                           
27 Ha lehet, csak a témához tartozó legszükségesebb információkat kérjük számon. Ne érezzék úgy a tanulók, 
hogy „történelemóra van”. Ugyanakkor az erkölcstan tematikája nincs teljes átfedésben az egyéb tantárgyaké-
val, így szükség lehet olyan információkra, amelyekkel más órán nem találkoznak.  
28 A fogalomdefiníciók között megjelenhetnek az értékek, erkölcsi fogalmak is. Ezek egységes, előre meghatáro-
zott definícióját nem javasoljuk, éppen ezeknek a fogalmaknak a közös boncolgatása, értelmezése fejleszti a 
megértést és az azonosulást. Így itt különösen fontosak az egyéni megfogalmazások, hiszen az egyedi tudás ala-
kulását mutatják meg. 
29 Sok kolléga nem akar vagy nem tud otthoni feladatot adni a tanulóknak. Ebben rendszerben viszont elvárás 
lehet, hogy ha nem is kell minden órára mindenkinek "házi feladatot" elvégezni, legalább egy-két anyagot a 
félév során önállóan is dolgozzanak fel a tanulók. 
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(10635–10847. old.). Ebből kiválasztott oldalak: 10639–10644, 10648, 10655–56, 

10669, 10707–09, 10719–22 old. 

EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet http://ofi.hu/nemzeti-

alaptanterv 

Magyar Közlöny, 2012. december 21. (29877–36481. old.) Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó 

Ebből: Erkölcstan kerettanterv 1–4 évfolyam, 5–8 évfolyam. http://kerettanterv.ofi.hu/ 

 

Honlapok 

http://ofi.hu/erkolcstan, http://ofi.hu/oravazlat-0, http://ofi.hu/gyujtemenyek, 

http://ofi.hu/pedagogiai-naplok, http://www.erkolcstant-tanitok.hu/, 

http://www.erkolcstan.hu/  

Erkölcstanári segédkönyv a gimnáziumok 5–6. évfolyama számára 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html 

A vitázás tanítása: Dilemma, Disputa, Demokrácia / Gondolkodjunk 3D-ben https://i-dia.org/ 

- kiadvanyaink  

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényről. (Szerk.: Falus Ka-

talin – Jakab György). Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2002. 2. kiadás. Bevezető: 

http://www.ofi.hu/folyoiratszam/uj-pedagogiai-szemle-62-evfolyam-4-5-6szam 111–

124. old.  

Így tanítom... A Barankovics István Alapítvány Tanári kerekasztalának kiadványai 

https://barankovics.hu/_f/innovativ_modszertani_megoldasok_a_fiata-

lok_tarsadalmi_szerepekre_valo_felkesziteseben_bia_2015.pdf, 

https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_kotet_ii_1128.pdf, 

https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_iii_kotet_20160514.pdf, 

https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-

barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai 

Pedagógiai játékok: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175 

Személyiségfejlesztő játékok: http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorla-

tok_jtkok_gyjtemnye.html 

Mindenki nyer! Együttműködés-játékok: http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm 

Kiss László: A közösségi vitázásról… avagy hogyan fedezzünk fel egy elhanyagolt generációt? 

http://tani-tani.info/a_kozossegi_vitazasrol 

Kooperatív technikák: http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm  

Spencer Kagan: Az oktatás forradalma (Kooperatív technikák) http://www.kooperativ.hu/az-

oktatas-forradalma 

Homor Tivadar: Hogyan tanítom az etikát? Új Pedagógiai Szemle 2002/ 7–8. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00062/2002-07-ta-Homor-Hogyan.html 

Szekszárdi Júlia – Tusa Cecília: Osztályviták erkölcsi dilemmákról egy veszprémi iskolában. Új 

Pedagógiai Szemle 2006/7–8, 85–95. old. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Tobbek-Osztalyvitak.html 

http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
http://kerettanterv.ofi.hu/
http://ofi.hu/erkolcstan
http://ofi.hu/oravazlat-0
http://ofi.hu/gyujtemenyek
http://ofi.hu/pedagogiai-naplok
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/
http://www.erkolcstan.hu/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
https://i-dia.org/#kiadvanyaink
https://i-dia.org/#kiadvanyaink
http://www.ofi.hu/folyoiratszam/uj-pedagogiai-szemle-62-evfolyam-4-5-6szam
https://barankovics.hu/_f/innovativ_modszertani_megoldasok_a_fiatalok_tarsadalmi_szerepekre_valo_felkesziteseben_bia_2015.pdf
https://barankovics.hu/_f/innovativ_modszertani_megoldasok_a_fiatalok_tarsadalmi_szerepekre_valo_felkesziteseben_bia_2015.pdf
https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_kotet_ii_1128.pdf
https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_iii_kotet_20160514.pdf
https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai
https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm
http://tani-tani.info/a_kozossegi_vitazasrol
http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
http://www.kooperativ.hu/az-oktatas-forradalma
http://www.kooperativ.hu/az-oktatas-forradalma
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00062/2002-07-ta-Homor-Hogyan.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Tobbek-Osztalyvitak.html
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Fehér Márta: Demokráciára nevelés http://www.tte.hu/media/pdf/33-feher-lehetne.pdf 

Szekszárdi Júlia: Módszerek nevelési vizsgálatokhoz 1-2. 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=200 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=201#fogalm, 

Erkölcsi dilemmaviták http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=492 

Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az is-

kolában http://www.ofi.hu/tudastar/szocialis-kompetenciak 

Veres Gábor: Kutatásalapú tanulás – a feladatok tükrében 

http://www.iskolakultura.hu/iol/veres.pdf  

OFOE – Szociális kompetenciák fejlesztése – óratervek 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=404, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=406, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=408, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=409, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=444, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=447, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=482, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=487, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=496, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=509 

OFOE – Azonosság – másság, avagy mindenki másképpen egyforma 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=172, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=174 

Erőszak nélkül – Konstruktív konfliktuskezelés http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=122  

Schüttler Tamás: Osztályfőnöki óra a romákkal való együttélésről és az előítéletekről 

http://www.ofi.hu/tudastar/ezeket-embereket-fel 

A Szociális, életviteli és környezeti valamint a szövegértési-szövegalkotási kompetenciacso-

magok anyagaiban a feladatok, játékleírások, szövegek, irodalmi alkotások mellett fel-

dolgozási tervezeteket, tanulói munkalapokat is találunk.30 A tematikában sok átfedés 

van az erkölcstan tantárgy témáival. Megtalálható: http://kooperativ.hu/ 

IKT-használat: http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf, http://dl-

sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/ikt_muhely_2014.pdf  

Fenyődi Andrea: Tapasztalatok és lehetőségek az erkölcstan tanításában és azon túl. (6 rész) 

Tanító folyóirat 2017/1–6. 

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. (Szerk.: Falus Katalin – Jakab 

György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2001. 

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. (Szerk.: Falus Katalin – Jakab 

György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2001. 

                                                           
30 Elsősorban a C típusú modulleírásokban. 

http://www.tte.hu/media/pdf/33-feher-lehetne.pdf
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=200
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=201#fogalm
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=492
http://www.ofi.hu/tudastar/szocialis-kompetenciak
http://www.iskolakultura.hu/iol/veres.pdf
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=404
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=406
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=408
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=409
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=444
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=447
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=482
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=487
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=496
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=509
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=172
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=174
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=122
http://www.ofi.hu/tudastar/ezeket-embereket-fel
http://kooperativ.hu/
http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf
http://dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/ikt_muhely_2014.pdf
http://dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/ikt_muhely_2014.pdf
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Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényről. (Szerk.: Falus Ka-

talin – Jakab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2002. 2. kiadás 

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni (Szerk.: Falus Katalin – Jakab 

György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2003. 2. kiadás  

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni (Szerk.: Falus Katalin – Jakab György) 

Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2003. 2. kiadás 

III.4.2. Szakmai háttéranyagok 

Erkölcsi nevelés és etikaoktatás. Új Pedagógiai Szemle, 2012/ 4–6, 52–133. oldal 

http://www.ofi.hu/folyoiratszam/uj-pedagogiai-szemle-62-evfolyam-4-5-6szam 

http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny 

Lányi András: Erkölcstan és etika – a tantervtől a megvalósulásig. Új katedra, 2012. március, 

8–9. oldal http://www.ujkatedra.hu/evfolyamok/2012-ev 

Erkölcstan(ítás) a gyakorlatban. Beszélgetés Török Ildikóval. Modern Iskola 2013/5. 34–

35. old. http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1289 

Lányi András: A lelkiismereti döntés felelőssége – interjú. Új Köznevelés, 2013. december, 3–

4. old. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2013-10 

Kereszty Zsuzsa: „A csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem” – interjú. Új Közne-

velés, 2013. december, 4–5. old. 

http://dokumentumtar.ofi.hu/php/pdf/uj_kozneveles_10.pdf 

Az erkölcstan tantárgyról… tanári szemmel (szerk.: Alexandrov Andrea, Éger Gyöngyi, 

Fenyődi Andrea és Jakab György) Új Pedagógiai Szemle, 2015/3–4. 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanari-szemmel-az-erkolcstan-

tantargyrol 

Alexandrov Andrea – Fenyődi Andrea – Jakab György: Az erkölcstan tantárgy útkeresése Is-

kolakultúra, 2015/9. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-

folyoirat/documents/2015/09/05.pdf 

Homor Tivadar: Korszerűség az erkölcstan/etika oktatásában. Iskolakultúra, 2015/10 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/10/14.pdf 

Sümegi István: Etikaoktatás – mi végre? Új Pedagógiai Szemle, 2014/7–8. 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/etikatanitas-mi-vegre 

Fenyődi Andrea: Az erkölcstan oktatásának kompetencia alapú tanárképzési támogatása HO-

RIZONTOK II. – A pedagógusképzés reformjának folytatása. Pécsi Tudományegyetem 

BTK Neveléstudományi Intézet, 2015. 

http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/08-Arato-Ferenc-szerk-Hori-

zontok-pte-btk-ni-2015.pdf 

Kamarás István: Az erkölcstan vagy hittan buktatói és alternatívái 2013/ október 

http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/emberismeret-es-etika/kamaras-istvan-

ojd--az--erkolcstan-vagy-hittan--buktatoi-es-alternativai.html 

http://www.ofi.hu/folyoiratszam/uj-pedagogiai-szemle-62-evfolyam-4-5-6szam
http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny
http://www.ujkatedra.hu/evfolyamok/2012-ev
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1289
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2013-10
http://dokumentumtar.ofi.hu/php/pdf/uj_kozneveles_10.pdf
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanari-szemmel-az-erkolcstan-tantargyrol
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanari-szemmel-az-erkolcstan-tantargyrol
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/09/05.pdf
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/09/05.pdf
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/10/14.pdf
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/etikatanitas-mi-vegre
http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/08-Arato-Ferenc-szerk-Horizontok-pte-btk-ni-2015.pdf
http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/08-Arato-Ferenc-szerk-Horizontok-pte-btk-ni-2015.pdf
http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/emberismeret-es-etika/kamaras-istvan-ojd--az--erkolcstan-vagy-hittan--buktatoi-es-alternativai.html
http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/emberismeret-es-etika/kamaras-istvan-ojd--az--erkolcstan-vagy-hittan--buktatoi-es-alternativai.html
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Kamarás István: Tanítható-e az erkölcs? Neveléstudomány 2013/4. 

http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/12/tanithato-e-az-erkolcs/  

Nahalka István: Konstruktivizmus és nevelés. Neveléstudomány 2013/4. 

http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/12/konstruktivizmus-es-neveles/ 

A gyermekkultúra jelen(tőség)e tanulmánykötet http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf  

 

http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/12/tanithato-e-az-erkolcs/
http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/12/konstruktivizmus-es-neveles/
http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf
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III.4.3. Tervezési minta: óratervek, feladatsorok 

Ebben a részben példákat szeretnénk mutatni az ajánlott rugalmas tananyagszervezésre.  

 

A–B) Az 5. osztályos tankönyv 11. leckéjének kétféle feldolgozására készítettünk két óratervet. Az első (A) a lecke feladatait, a második (B) az 

olvasmányt helyezi középpontba. 

C–D) A barátság témájában pedig szintén kétféle, hosszabb témaívre, tehát több órára tervezhető feladatsorokat mutatunk be. Ez azt illuszt-

rálja, hogy a tankönyv feladatai sokféleképpen csoportosíthatók. A témablokk (C) követi a tankönyvi leckék sorrendjét, de eltérő módon alkotja meg 

a fókuszokat. A fejlesztési ív (D) egy adott célt – esetleg egy adott probléma megoldását – helyez a középpontba, és ehhez gyűjti össze a feladatokat. 

 

11. BARÁTOM, KI ISMERSZ ENGEM 

 

Az óra közvetlen 
célja 

A kapcsolatokat fenntartó és károkat okozó viselkedések vizsgálata, a barátság érzelmeinek, konfliktushelyzeteinek feltárása, 
nyílt kommunikáció, erőszakmentesség fejlesztése. 

Fejlesztendő képes-
ségek 

Önismeret, mások megértése, empátia, önkifejezés, kommunikáció, szövegértés. 

Értékek Önismeret, mások megértése, mások megismerésére törekvés, empátia, harmóniára törekvés, tisztelet, bizalom. 
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A. Óraterv 1. – A lecke feladatai alapján (TK.5. 50–51. old.) 

 

Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja Munkaformák és módszerek 

Óra szakasza: Ráhangolás 

3 perc Tk. 10. lecke 

1. feladat 

Kép 

Asszociációk a képről: Kik lehetnek a képen? Milyen kapcsolatban 

vannak? Miről beszélgetnek? Hogy érzik magukat? 

A kapcsolat, barátság, 

kommunikáció témájá-

nak előhívása 

Egész csoportos beszélgetés 

Óra szakasza: Téma bevezetése, fogalomértelmezés 

6 perc Tk. 11. lecke 

1. feladat  

A vers alapján a barátság, bizalom fogalmak összekötése 

Követő beszélgetés: Mitől függ, elmondod-e valakinek a titkodat? 

Honnan tudod, kiben lehet megbízni? Mindig meg kell-e őrizni azt 

a titkot, amit ránk bíztak? Mit gondolnál arról, aki elárulná a tit-

kodat másnak? Mit tennél? 

Fogalomértelmezés 

A cselekvések követ-

kezményeinek végig-

gondolása, nézőpont-

váltás fejlesztése 

Egész csoportos beszélgetés 

 

Óra szakasza: Témafeldolgozás 

20 perc Tk. 11. lecke 

2. és 4. fel-

adat 

Mi minden nehezítheti a barátságot?  

a) Kiscsoportokban a történetek feldolgozása: a bemutatott ese-

mény értelmezése, a szereplők jellemzése, előzmények és követ-

kezmények kitalálása. 

b) 3 jelenet bemutatása: előzmény/konfliktus/következmény. 

c) A bemutatott esetek nézői elemzése, a kommunikáció módjára 

különösen figyelve. 

A barátság fenntartása 

feltételeinek – bizalom, 

megbízhatóság, tiszte-

let és nyílt kommuniká-

ció – tudatosítása 

Csoportos munka, dramatizá-

lás, megfigyelés, esetelemzés 

5 perc Tk. 11. lecke 

3. feladat 

Tanácsok gyűjtése a konfliktus megbeszélésének módjához. Az előrevivő kommuni-

káció feltételeinek gyűj-

tése 

Csoportos munka, ötletbörze 



FI - 504 020 501 /1  E rkö lcs ta n  5 .  |  F I - 504 02 060 1 Er kö lc sta n 6 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  

160 

Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja Munkaformák és módszerek 

10 perc  Az eljátszott és megbeszélt esetek harmadik szakaszának újraját-

szása a gyűjtött ötletek alapján. 

Az előrevivő kommuni-

káció feltételeinek al-

kalmazása 

Csoportos munka, dramatizá-

lás 

Óra szakasza: Otthoni feladat előkészítése 

2 perc  Választható feladatok: 

a) Tk. 11. lecke 5. feladat – egyik kérdés 

b) a csoportban feldolgozott eset ábrázolása képregényben 

c) hasonló, megtörtént eset leírása párbeszédekkel 

d) az olvasmány elolvasása és egy feladat megoldása (Tk. 74. old.) 

 

Megj.: az 5. feladat második kérdésére a válaszadás „nem nyilvá-

nos” 

Reflexió, az órai anyag 

szintézise, továbbgon-

dolása 

Egyéni vagy páros (b, c, d) 

munka 

 

Szövegalkotás/vizuális ábrá-

zolás/esetelemzés 
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B. Óraterv 2. – Az olvasmány alapján (TK.5. 50–51., 74. old.) 

 

Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja Munkaformák és módszerek 

Óra szakasza: Ráhangolás 

2 perc Tk. 11. lecke 

1. feladat 

ábrája 

Az ábra alapján a barátság, bizalom, titok fogalmak összekötése, 

további kulcsszavakkal kiegészítése. 

 

Szövegértés, fogalom-

értelmezés 

 

Egész csoportos beszélgetés 

 

Óra szakasza: Téma bevezetése, fogalomértelmezés 

4 perc  Beszélgetés a barátságról a szavak kapcsán.  

Mitől függ, elmondod-e valakinek a titkodat? Honnan tudod, ki-

ben lehet megbízni? Mindig meg kell-e őrizni azt a titkot, amit 

ránk bíztak? Mit gondolnál arról, aki elárulná a titkodat másnak? 

Mit tennél?... 

A cselekvések követ-

kezményeinek végig-

gondolása, nézőpont-

váltás fejlesztése 

Egész csoportos beszélgetés 

 

5 perc Tk. 11. lecke 

3. feladat 

Tanácsok gyűjtése a konfliktus megbeszélésének módjához. Az előrevivő kommuni-

káció feltételeinek 

gyűjtése  

Csoportos munka, ötletbörze 

Óra szakasza: Témafeldolgozás 
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Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja Munkaformák és módszerek 

20 perc Tk. 11. lecke 

Olvasmány 

– Előkészítés: 
Tk. 51. old. Olvasmány-piktogram szövege +  

74. old. bevezető szöveg elolvasása 

– Szöveg tanári bemutatása 
– Feldolgozás:  

Kiscsoportokban megfigyelési szempontok alapján szövegfeldol-

gozás: a) Mit tudunk meg egy-egy szereplőről? b) Mit tudunk meg 

a három fiú kapcsolatáról? c) Milyen problémák voltak/vannak 

közöttük? d) Hogyan kommunikál Bódi Palival (megjelennek-e a 

11/3. feladatban gyűjtött szempontok)? 

– Beszámoló 
 

Megj.: grafikai szervezők használata, táblázat, 50/1. feladat ábra-

típusa 

A barátság működésé-

nek elemzése, a kom-

munikáció minőségé-

nek megfigyelése  

Frontális, majd csoportos 

munka, szövegértelmezés, lé-

nyegkiemelés, információ ke-

resése, rendezése 

10 perc Tk. 11. lecke 

Kreatív fel-

adat 

Vita a barátságról 

A 131. old. állításairól egyenként mondanak véleményt a tanulók, 

ha valaki nem ért egyet, ellenérvet mond. Tanári moderálás.  

A barátság jellemzői-

nek tudatosítása, saját 

vélemény kialakítása 

Egész csoportos munka, 

vita+beszélgetés 

Óra szakasza: Levezetés, Otthoni feladat előkészítése 

4 perc Tk. 11. lecke 

címe 

A lecke címének értelmezése, hozzá hasonlító 3-4 mondat írása 

közösen a táblára (szóforgó): Barátom, ki ismersz engem... Bará-

tom, aki megértesz engem... 

 Frontális vagy csoportos 

munka, beszélgetés, szöveg-

alkotás 
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Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja Munkaformák és módszerek 

1 perc  Választható feladatok: 

a) Tk. 11. lecke 5. feladat – egyik kérdés 

b) a 131. old. állításai közül egyikről vélemény írása  

c) az olvasmány 2. vagy 3. feladata írásban 

 

Megj.: az 5. feladat második kérdésére a válaszadás „nem nyilvá-

nos” 

Reflexió, az órai anyag 

szintézise, továbbgon-

dolása 

Egyéni munka 

szövegalkotás 
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C. Témablokk: Kapcsolat–Barátság–Konfliktus 

Feladatsorok 

 

 Feladat Kulcsszavak 

1. szakasz | Téma – Kapcsolatépítés másokkal 

Bevezetés Miért töltjük együtt az időt másokkal? Mikor és miért vagyunk egyedül? 

 7. lecke 2–3. egyedüllét, társ, együttlét 

Témafelvetés Hogyan lehet megismerkedni másokkal? 

 7. lecke 1. vers közös játék 

 10. lecke 1. vers rokonszenv, ellenszenv 

 10. lecke 4., Olvasmány nyitottság, kommunikáció 

Témafelvetés Hogyan viselkedjünk egymással? 

 12. lecke 1. vers megszólítás 

 12. lecke 2. nemverbális kommunikáció 

 12. lecke 3. kapcsolattartás 

 10. lecke 3. együttműködés 

 14. lecke 4. segítség 

 14. lecke 5. udvariasság 

Témafelvetés Hogyan kommunikáljunk egymással? 

 11. lecke Dramatikus f. előrevivő és akadályozó visszajelzések 

 9. lecke Dramatikus f. asszertív érdekérvényesítés 

2. szakasz | Téma – A barátság 

Bevezetés Hogyan alakul ki a barátság? 

 10. lecke 1. rokonszenv, ellenszenv 

 10. lecke Dramatikus f. a barátság története 

Témafelvetés Mi köt össze bennünket? 

 7. lecke 4., 6., a barátság szerepe 
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 Feladat Kulcsszavak 

 7. lecke Olvasmány születésnapi köszöntő 

 12. lecke 1. vers a másik tisztelete 

Témafelvetés A barátság feltételei: bizalom, őszinteség, támogatás 

 11. lecke 1. bizalom, megbízhatóság 

 12. lecke 4., 5. figyelmesség 

 14. lecke Kreatív f. tanácsadás 

 12. lecke Kreatív f. támogatás 

 7. lecke 7. segítségkérés 

Témafelvetés  Mi a barátság? 

 11. lecke Kreatív f. a barátság feltételei (vita) 

 11. lecke 5. a jó barát 

3. szakasz | Téma – Konfliktus 

Bevezetés Mi bonthatja meg a harmóniát? 

 4. lecke 1., 2. jó és rossz lelkiállapot 

 11. lecke Olvasmány feszültség, féltékenység 

Témafelvetés Mi okozhat törést a barátságban? 

 11. lecke 2., 4. bizalmatlanság, titoktartás, kétszínűség 

Témafelvetés Mi a konfliktus? 

 13. lecke 1., 2., 3 a konfliktus okai, lezajlása 

Témafelvetés Nyílt, feltáró kommunikáció, béketeremtés 

 11. lecke 3. énfeltárás, tisztelet 

 13. lecke Olvasmány őszinteség, baráti kritika 

 13. lecke 4. békéltetés 

 13. lecke 5. kibékülés 
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D. Fejlesztési ív – Nyílt, erőszakmentes kommunikáció 

Cél: Konfliktusok felismerése, elemzése, kommunikációs és konfliktuskezelési technikák megismerése és gyakorlása. Önismeret és önreflexió, néző-

pontváltás fejlesztése. 

Feladat Kulcsszavak 

1. szakasz – Érzelmek, lelkiállapotok azonosítása, eredetük felismerése 

4. lecke 1., 2. jó és rossz lelkiállapot 

4. lecke 3. (Emberi kapcsolataink) agresszív kommunikáció (káromkodás, szidalmazás) 

3. lecke Dramatikus f. érzelmek kifejezése, felismerése 

2. szakasz – Konfliktushelyzetek azonosítása, elemzése, eredetének feltárása, következmények számbavétele 

10. lecke Dramatikus f. a barátság története 

11. lecke 4., 5. bizalmatlanság, titoktartás, kétszínűség 

1. lecke Dramatikus f. családi megbeszélés, érdekek ütközése 

9. lecke 2. családi érdekellentétek 

13. lecke 1., 3. a konfliktus okai, lezajlása 

22. lecke Olvasmány, 1-3. a konfliktus okai, jellemzői, békéltetés 

3. szakasz – Konfliktuskezelő technikák megismerése 

11. lecke 3. énfeltárás, tisztelet 

11. lecke Dramatikus f. előrevivő és akadályozó visszajelzések 

9. lecke Dramatikus f. asszertív érdekérvényesítés 

22. lecke 4. konfliktuskerülés, asszertivitás 

22. lecke Olvasmány 6. konstruktív vita 

4. szakasz – Szerepgyakorlat 

13. lecke Olvasmány, 1-3. őszinteség, baráti kritika 

22. lecke Olvasmány 5. békéltetés 

22. lecke 3., 5. konfliktus megelőzése, megoldása 

13. lecke 5. kibékülés 

 


