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Hahó! Az én nevem Balázs, és a két 
osztálytársammal egy olyan tanulási 

kalandozáson fogunk titeket végigkísérni, 
amely megtanít arra, hogy miképpen 

lehettek jó állampolgárok.

Szervusztok! Iringónak hívnak, 
Robi és Balázs osztálytársa vagyok.

Te tudod, 
mit jelent jó 

állampolgárnak 
lenni?

Én azt hiszem, hogy egy jó 
állampolgár osztozik a többiekkel, 

segít másokon, őszinte, tiszteli a 
környezetét, ismeri a saját jogait, 

és felelősségteljesen viselkedik.

Ezek mellett egy jó állampolgár nem 
közömbös mások problémái iránt, 
képes együttműködni másokkal, 

megoldásokat keres és talál, szeret 
tanulni, jó cselekedeteket visz véghez.

Hallottatok azokról az árvízsújtotta csa-
ládokról, akik mindenüket elveszítették? 
A bátyám osztálytársai a polgári nevelés 

órákon gyűjtöttek ruhákat, iskolafel-
szerelést és játékokat, majd átatdták a 
családoknak. El sem tudjátok képzelni 

az örömet a gyermekek arcán!

Sziasztok! Robi vagyok, 
negyedik osztályba 

járok.

Nagyon sokszor egy apró 
cselekedet hatalmas örömet 

tud okozni. Sokat kell 
tanulnunk az ötödikesektől, 
akik nap mint nap segítik 

Orsit, aki kerekesszékkel tud 
közlekedni.

A polgári nevelés tantárgyról

Pontosan! Ezekről a dolgokról fogunk 
tanulni ebben a tanévben a polgári 

nevelés órákon. Van egy barátom, aki 
segített megelőzni egy nagy tűzvészt: 

a szárazság miatt lángra gyúlt a kertben 
a fű. Szerencsére tudta, hogy ilyenkor kell 

hívni a 112-t.
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 A TANKÖNYV    BEMUTATÁSA

A tanulási egység oldala

A lecke szakaszai

NYOMTATOTT  TANKÖNYV

4
UNITATEA

A GYAKORLATBAN…
ERKÖLCSI-POLGÁRI VISELKEDÉSMINTÁK

  Lehetőségeket keresel a különböző élethelyzetekben megnyilvánuló  
 negatív viselkedési formák megváltoztatására környezetedben.  

  Bemutatsz olyan viselkedésformákat, amelyekkel a családban, az  
 iskolában, a baráti társaságban vagy nyilvános helyeken találkoztál.  

  Helyesled vagy elítéled a környezetedben megtapasztalt  
 proszociális (közösségi)/antiszociális(társadalomellenes)  

 viselkedésmintákat.  

  Értékeled saját erkölcsi-polgári 
viselkedésed.  

  Erkölcsi-polgári viselkedésmintákat fedezel fel.   

  Felelős erkölcsi-polgári viselkedési formákat gyakorolsz.  

Társaiddal együtt vegyél részt a Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás a környezetvédelem ér-
dekében projektben!  A tankönyv 106–107. oldalán megtudhatod, hogyan szervezheted meg ezt a 
projekttevékenységet!

Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás a környezetvédelem érdekébenPROJEKT

Az erkölcsi-polgári viselkedésminták

Szemléletes 
képek

Megfigyeled 
a változatos 
képanyagot.
Új dolgokat 
fedezel fel.

A képek, szövegek és 
feladatok által megismered 
a lecke alapgondolatait.

Megjegyzed a lecke 
alapgondolatait.

Szemléletes 
illusztráció a tanulási 
egység témájához

Specifikus  
kompetenciák,  
kifejezetten szá-
modra megfogal-
mazottan. Ha részt 
veszel a tanulási 
egységben javasolt 
tevékenységekben, 
ezeket a képessé-
geket fejleszted 
magadban.

A tanulási egység projektje
Mindegyik tanulási egység 

keretén belül lehetőséged van 
különböző eseményeken részt 

venni (ünnepségek, népszerűsítő 
események)

 Színt viszünk 
a közösségünkbe!

 Ajándékozz egy mosolyt!
 Felelősen a világhálón

 Újrahasznosítunk a 
környezet védelméért

A tevékenységek során felfe-
dezheted, mennyi jót tehetsz, 
és milyen sokat segíthetsz a 

közösségednek. Győzd meg a 
közösséged tagjait (tanáraidat, 

szüleidet, a szomszédokat, a helyi 
elöljárókat, üzletembereket stb.), 
hogy ők is vegyenek részt a pro-

jektekben! 

A tanulási 
egység címe

Felfedezem! Alkalmazom!Megjegyzem!

A tanulási 
egység száma

Változatos feladatok és 
játékok által gyakorolod a 
közösségi viselkedésformákat.
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SZÓMAGYARÁZAT

• konfliktus: összecsapás, összetűzés
• rágalom:  ártó szándékú hazug vád
• sértés: bántalom, sérelem
• tanú: személy, aki bizonyságot, vallomást  

tehet arról, hogy egy esemény hogyan 
történt

• tisztelettudó: tisztességtudó; illemtudó; 
jólnevelt

  Milyen antiszociális viselkedésekkel találkoztál a fenti két 
történetben!
  Hogyan lehetne változtatni ezeken a viselkedéseken? Ja-
vasolj két megoldási lehetőséget! 
  Változtasd meg mindkét történetet úgy, hogy a proszo-
ciális viselkedések legyenek túlsúlyban!
  Szerinted milyen lenne a világ, ha sem a gyermekeknek, 
sem a felnőtteknek nem lenne lehetőségük változtatni  
negatív magatartásukon?

2   Egészítsd ki a mondatokat!
 Hogy ne másoljunk a felmérők írásakor, jó lenne, ha… .
 Lakóhelyemen kevés a zöldövezet, így hát… .
 A gyerekek nem sportolnak. Vajon… ?
 Mivelhogy az emberek nem tartják tisztán az utcákat, … .
 Ha egy hétig polgármester lennék, akkor … .

3   Hogyan lehet a lent ábrázolt  antiszociális viselkedésmintákat he-
lyes, tisztességes, a közösség javát szolgáló viselkedéssé változtat-
ni? Dolgozz csoportban! Készítsétek el az ajánlások listáját!

4   Írj levelet magadnak arról, hogy hogyan változtatnál viselkedé-
seden, ahhoz hogy jó állampolgár lehess! Tartsd be a levélírás 
szabályait!

5    Játssz el egy szerepjátékot egy osztálytársaddal, mely-
ben próbálod meggyőzni őt, hogy változtasson udvariatlan vi-
selkedésén? 

Alkalmazom!

   Az ember, fejlődése érdekében, hogy jobb, együttműködőbb 
és civilizáltabb legyen,  igyekszik megváltoztatni saját viselke-
dését.

   A viselkedés megváltoztatása hosszabb folyamat. 
   A viselkedés javulásához  konkrét cselekvési terv szükséges, 
mely a következő kérdések megválaszolását célozza: Miért? 
Mit? Melyik? Hol? Mikor? Ki? Hogyan?

   A kooperatív (együttműködő) viselkedés elősegíti a válto-
zást. Dicsérettel, jutalmazással, biztatással, javaslatokkal te is 
változtathatsz egy barátod viselkedésén. Adhatsz neki aján-
dékot, meghívhatod születésnapodra, megdicsérheted, kö-
zölheted vele, hogy bízol benne stb.

Rajzolj egy hidat, amelyre írd rá: VÁLTOZÁS! Fogalmazd 
meg írásban, melyik viselkedéseden változtattál az utób-
bi időben, és melyek azok a rád jellemző viselkedési for-
mák, amelyeken szeretnél változtatni! Helyezd a munkád 
a portfóliódba!

Megjegyzem!

Olvasd el a Claudia Groza Varázs-
kulcs című írásából közölt részle-
tet a tankönyv 124-125. oldalán! 
Fedezz fel lehetőségeket egyes 
antiszociális viselkedések megvál-
toztatására!

TudástárTudástár

Készíts színes papírlapokból kártyá-
kat, írd rá, mit javasolsz az agresszív 
és erőszakos tanulói magatartások 
javítására! Függeszd ki a kártyákat 

A gyermekek hangja táblára! 

 

  Ha nem tetszik a viselkedésed 
vagy egy más ismert személy vi-
selkedése, kérj segítséget annak 
érdekében, hogy változtatni tudj 
magatartásodon vagy a másik 
személy magatartásán! Fordul-
hatsz a szülőkhöz, a pedagógus-
hoz, az iskolai pszichológushoz 
vagy tanácsadóhoz! 
Az iskolában, ahol tanulsz, van 

pszichológiai tanácsadói kabinet? 
Mi ennek a szerepe?

Állást foglalok!

A változás velem kezdődik!

1  Olvasd el mindkét szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

Történetek 
 Az én utcámban  A mi utcánkban sok gyerek van, ki-

sebbek és nagyobbak, összesen mintegy húszan. Ibolya, aki a 
csapatvezér, mindig azt hangoztatta, hogy: „Igazi barátok va-
gyunk! Értsük meg egymást, legyünk udvariasak, tisztelettu-
dóak, és kölcsönösen segítsük egymást!”.  Ez az üzenet mindig 
világos  volt számunkra, de egy napon történt valami… Róbert, 
a szomszédfiú,  aki egy ideig külföldön élt, visszatért Romániába 
és most a nagyszüleivel lakik. Gyakran szokott velünk focizni. 
Az  egyik mérkőzés során Mária megsértette őt mondván, hogy   
„Idegen!”-, és rákiabált. Róbertnek ez nagyon rosszul esett, ne-
kirohant Máriának, és összeverekedtek. Mindannyian tanúi vol-
tunk ennek a szomorú jelenetnek. Sajnos, tehetetlenül néztük 
őket. Nem tudtuk, mitévők legyünk,  hogyan lépjünk közbe.

 Az osztályteremben  Egy héttel ezelőtt osztályunkban 
váratlan esemény történt. Észrevettem, hogy Szabolcs már 
nem kedveli Mátét, azért mert Máté a  környezetvédelmi ver-
seny I. díjazottja lett. Éppen akkor, amikor Máté és csapata 
be akartak nevezni a következő versenyre, Szabolcs elrejtette 
Máté projektjegyzeteit. Emiatt, a  Máté csapatát kizárták a ver-
senyből. Nemsokára Szabolcs tettére fény derült, heves viták, 
veszekedések folytak, nagy volt a felháborodás az egész csapat 
körében. Én próbáltam megoldást keresni a problémára, mi-
velhogy Szabolcs is és Máté is barátom. Nem szeretném, ha ez 
még egyszer  megismétlődne. Kikértem szüleim véleményét is 
arról, hogy mit tehetnék annak érdekében, hogy osztálytársa-
im között többé ne legyenek konfliktusok.

Felfedezem!

 Tartsd be az iskolai szabályokat!
 Tanuljunk együtt egy szép, 

biztonságos iskolában!

1. csoport
 LOPÁS 

4. csoport
 VANDALIZMUS 

5. csoport 
 RÁGALOM 

6 . csoport
 SÉRTÉS 

Megváltoztatjuk 
az antiszociális 
viselkedéseket!

2. csoport
 HAZUGSÁG 

3. csoport
 ERŐSZAK 

Május 22-e a Biológiai Sokféleség 
Nemzetközi Napja vagy a Biodiver-
zitás Védelmének Vlágnapja. 
Minden év május 24-én ünneplik 
az Európai Nemzeti Parkok Napját. 

 Jegyezd le a tankönyv 
digitális kalendáriumába, milyen 
természetvédelmi tevékenysége-

ken vettél részt ebben a tanévben!

Május

A felelős polgár  
kalendáriuma

Portfólió
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4 .
FEJEZET

A gyermekek hangja

4. lecke

A viselkedések megváltoztatásáról

 A TANKÖNYV    BEMUTATÁSA

Tanulást segítő oldalak

A gyermekek 
hangja

Megfogalmazod a 
véleményed adott 

helyzetekről.

Érdekességek
Felfedezed a téma 
vonatkozásában 

hasznos 
tudnivalókat.

Állást foglalok!
Megtanulod, 
hogyan kell 

viselkedni adott 
helyzetekben.

Szemléletes 
képek

Megfigyeled 
a változatos 
képanyagot.
Új dolgokat 
fedezel fel.

Tudástár
Az olvasmá-
nyokban és a 
digitális tan-
könyvben új 

információkat 
és új alkalmazá-
sokat fedezel fel. 

Portfólió
A tevékenységeid 

eredményeit: 
fényképeket, ötleteket, 
önértékelési lapokat, 
projekeket, kutatási  
eredményeket stb. 

összegyűjtöd.

Jel, ami a digitális 
tankönyvben 
az interaktív 

multimédiás tanulási 
tevékenységet 
(IMTT) jelzi.

Olvasmány
Ahhoz, hogy jobban meg-
értsd a leckéket, változatos 
szövegeket fogsz olvasni.

A tanulási 
egység száma

A lecke címe 
és alcíme

Felfedezem!
A képek, szövegek és 

feladatok által megismered 
a lecke alapgondolatait.

Megjegyzem!
Megjegyzed a 

lecke fontosabb 
gondolatait.

A felelős állampolgár kalendáriuma
Kiemeled a téma szempontjából 

fontosabb eseményeket.
Kitöltöd a digitális tankönyv  

Kalendáriumát, a  jellel jellel.

Szómagyarázat
Új kifejezéseket 

tanulsz.
Gazdagítod a 
szókincsedet.

Alkalmazom!
Változatos fel-
adatokkal és 
 játékokkal 

gyakorlod a pol-
gári viselkedés-

formákat.
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Ismétlés

Június 5-e Környezetvédelmi Világnap. 
Több, mint 100 ország ünnepel ezen a 
napon. E világnap megünneplésének 
célja széles körben felhívni a figyelmet a 
környezetszennyezés következményei-
re. Jelmondatok: „Hét milliárd álom. 
Egyetlen bolygó. Védd a környezeted!”

 Jegyezd le a digitális tankönyv 
kalendáriumába, milyen tevékenysé-
geket szerveznél abban a közösség-

ben, amelyben élsz, e nap tiszteletére!                                                                              

  gyakoroljam a pozitív viselkedésformá-
kat otthon és a közösségben, ahol élek;

  önzetlen legyek másokkal szemben;
  megbocsássak, és adjak még egy esélyt;
  tiszteletben tartsam mások jogait;
  támogassam a proszociális viselkedé-

seket;
  felelősséget vállaljak viselkedésemért;
  tisztelettudó, udvarias legyek;
  segítséget kérjek amikor érzem, hogy 

nem megfelelően viselkedem.

Képes vagyok arra, hogy…
 Fedezd fel a digitális 

tankönyvben, mit tehet-
nél a segítségnyújtás és 
önkéntesség szorgalma-
zása érdekében!

Június

TudástárTudástárA felelős polgár  
kalendáriuma

Emlékszem!

82 83

4 .
FEJEZET

Gyakorlatban... Erkölcsi-polgári viselkedésminták
4   Olvasd el a képregényt! Nevezd meg a proszociális és antiszociális viselkedéseket! Hogyan változtat-

nál a nem megfelelő viselkedéseken?

proszociális vi-
selkedésformák antiszociális vi-

selkedésformák

Erkölcsi-polgári viselkedésformák

 Nem érdekel, mit gondolnak rólam 
a környezetemben élők! 

 Tönkreteszem mások dolgait! 

 Meghallgatom társaimat! 

 Gondoskodok egy betegről! 

 Bocsánatot kérek! 

 Vigyázok a tisztaságra! 

 Gúnyolódom tanáraimmal! 

 Meghívom osztálytársaimat hozzánk! 

 Örömmel ajándékozok! 

 Nem dobok a földre sem  
 ételmaradékot, sem papírt! 

 Szándékosan megverek valakit! 

 Hazudok szüleimnek, hogy  
 elkészítettem a házi feladatot! 

 Segítséget kérek, ha valaki rám támad! 

 Tisztelem, és meghallgatom családom  
 tagjait! 

 Előfordult, hogy loptam! 

 Azonnal segítek társaimon, ha bajban  
 vannak! 

 Türelmes, elnéző vagyok! 

 Kinevetem azokat az osztálytársakat,  
 akik nem tanulnak jól! 

2     Válassz ki az előző feladatból három antiszociális viselkedésformát! Javasolj megoldást e negatív vi-
selkedések megváltoztatására!

3     Írj egy négysoros vicces versikét az agresszivitásról! Használj fel legalább hármat az alábbi szavak, 
kifejezések közül: nap, önzetlenség, tiszta lappal, méhek, autó!

Alkalmazom!

1     Vegyél részt egy kalandtúrán az erkölcsi-polgári viselkedésminták világában! Beszéljétek meg,  
miről tanultatok  ebben a fejezetben!  Válaszd külön a proszociális és antiszociális viselkedésfor-
mákat!
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Ismétlés

Alkalmazom
Begyakorlod 

azokat a 
készségeidet, 
amelyeket a 

fejezetek során 
elsajátítottál.

A felelős állampolgár kalendáriuma
Kiemeled a téma szempontjából fontosabb eseményeket. 
Kitöltöd a digitális tankönyv Kalendáriumát, a  jelnél.

Tudástár
Az olvas-

mányokban 
és a digitális 

tankönyvben 
 új infor-

mációkat és új 
alkalmazásokat 

fedezel fel. 

Emlékszem!
Az összefoglalók segítségével felidézed a fejezetben 
tanultakat.

Te is képes vagy rá!
Meggyőződsz arról, hogy te is sokat tudsz tenni 

azért, hogy jó állampolgár váljék belőled.
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  Egy olyan fontos munka, amelyben – akár 
egy albumban – összegyűjtöd a polgári 
nevelés órákon a saját és az osztálytársak-
kal együtt megélt tapasztalataidat.

  Mindannyiszor dolgozhatsz benne, va-
lahányszor részt veszel egy olyan leckén/
eseményen/projektben, amelyet nem sza-
bad elfelejtened.

  Fényképeket és ezek leírásait, ötleteket, 
ajánlásokat, rajzokat, üzeneteket, önérté-
kelési lapokat, emlékeztetőket stb. tartal-
maz.

  A portfólió készítése során a díszítésben, 
az  íráskép elrendezésében bizonyíthatod 
a kreativitásodat; a számítógép használa-
tával pedig egy könnyen használható és 
látványos munkát készíthetsz.

A PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA

Saját 
portfólió

Portfólió



Tudásfelmérés Tudásszintmérő feladatlap

2   Írd a megfelelő helyre a megadott szavakat aszerint, hogy 
azok a falvakra, a városokra vagy mindkét fajta településre 
jellemzőek! Dolgozz a minta alapján!

 farm  mezőgazdaság  kórház  iskola 
  képtár   színház  kis utcácskák  házak  tömbházak 

  üzlet  traktor  öröm

 FALU 
 VÁROS 

 VÁROS 
és

1    Olvasd el figyelmesen az Európai Unióról szóló állításokat! Kari-
kázd be a mintához igazodva minden esetben a helyes kijelentést 
jelölő számot!
a. Ennyi tagállama van az Európai Uniónak:

1. 27 ország.
2. 28 ország. 
3. 29 ország.

b. Ennyi csillag ragyog az Európai Unió zászlóján:
1. 12 sárga csillag.
2. 13 sárga csillag.
3. 14 sárga csillag.

c. Ekkor ünnepeljük az Európa-napot:
1. június 9.
2. május 19.
3. május 9.

d. Az Európai Unió himnuszának zeneszerzője:
1. Ludwig van Beethoven. 
2. Anton Pann.
3. Friedrich Schiller.

e. Az Európai Unió himnusza:
1. Egység a sokféleségben.
2. Örömóda.
3. Ébredj, román!

f. Ebben az évben csatlakozott Románia az Európai Unióhoz:
1. 2006.
2. 2007.
3. 2008.

Mennyit tanultam?

Helyek, ahol otthon érzem magam

Minősítésem:

NJ –  5 helyes válaszom volt.
  J –  3-4 helyes válaszom volt.
 E –  1-2 helyes válaszom volt.

Minősítésem:

NJ –  Legalább három szót a 
megfelelő helyre írtam be.

  J –  Legalább két szót a 
megfelelő helyre írtam be.

 E –  Legalább egy szót a 
megfelelő helyre írtam be.

 FALU 

36

1.
FEJEZET

Ismeretfelmérő feladatlap
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A felelős polgári magatartás kialakításának lépései
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

Az előző órákon lakhelyedhez, településedhez, az országhoz, az Európai Unióhoz, a jelképekhez, a szoká-
sokhoz és a hagyományokhoz kapcsolódó tudnivalókat ismerhettél meg. Ugyanakkor megfigyelhetted 
saját és mások magatartását is. 

1  Olvasd el figyelmesen a következő állításokat, majd jelöld a mintának megfelelően a véleményedet!

2   Fogalmazd meg egy-két mondatban, melyik a legfontosabb dolog, amelyet megtanultál annak 
köszönhetően, hogy részt vettél a tanulási egységhez kapcsolódó tevékenységekben!

3  Írj egy mondatot arról, mi változott, vagy mit szeretnél megváltoztatni magatartásodban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek

Egyetértek
Nem 

tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. Lezártuk az első fejezetet. 

b. Érdekesnek és hasznosnak találtam az órák témáját.
c. A hagyományokkal, a közösségekkel és  azok 

hovatartozásával, valamint a közösségi jelképekkel 
kapcsolatos új ismereteket szereztem.

d. Gazdagabbá vált a szókincsem.
e. Megfigyeltem, hogy osztálytársaimmal együtt 

büszkék vagyunk szülőföldünkre.
f. Szívesen vettem részt csoportmunkában.
g. Változatos és játékos feladatok segítségével gyako-

roltam a felelős polgár magatartását.
h. Vonzónak találtam a játékos foglalkozásokat.
i. Nagyon jól együtt tudtam működni osztálytársa-

immal.
j. Osztálytársaim tiszteletben tartották a véleménye-

met.
k. Az elvégzett feladatok segítenek abban, hogy a 

közösség tevékeny és felelős tagjává váljak.
l. A porfóliómba értékes alkotások, szövegek kerül-

tek.

 Töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot, majd helyezd el a portfóliódban!

Feladatok
Megoldod a feladatokat azért, hogy önállóan ítélhesd 

meg, mennyit tanultál a polgári nevelés órákon. 
Kiválasztod a helyes válaszokat, fogalmazol egy 

üzenetet vagy egy rövid szöveget a fejezetben tanult 
újdonságokkal kapcsolatban.

Lépések a sikeres polgári viselkedésformákhoz
Mindenik fejezet végén értékeled a saját és az osztálytársaid 

részvételét a javasolt tevékenységekben. Ez az a hely, ahol 
elmondhatod a véleményedet arról, hogy mit, mennyit, és 
hogyan tanultál te, illetve osztálytársaid. Visszajelezhetsz 
a tanultakról, a sikeres együttműködésekről, és azokról a 

tevékenységekről is, amelyek a legjobban tetszettek.

Figyelmesen elolvasod a lapon levő kijelentéseket, majd 
megállapítod, hogy egyetértesz-e vagy sem az elhangzot-
takkal. A meglátásaid függvényében bejelölöd a táblázat 
megfelelő rovatát. A hangulatjeleknek az alábbiak felelnek 
meg:  határozottan egyetértek,  egyetértek,  

nem tudom,  nem értek egyet,  határozottan nem 
értek egyet. Elgondolkodol és elbeszélgetsz másokkal azokról 
a lépéseidről, amelyeket a felelős polgári magatartás kialakí-

tásáért teszel.

Önértékelés
A Minősítésem … ro-
vatot kitöltve – vagy 
a 127. oldalon levő 

megoldásokat tanulmá-
nyozva – megállapítod 
azt a szintet, amelyet 

sikerült elérned.

Mennyit tanultam?
Ellenőrzöd a 

megoldásaidat: vagy  
megnézed a 127. oldalon 
levő válaszlehetőségeket, 

vagy megbeszéled 
tanároddal a válaszaidat.

PROJEKT

A tankönyv végén találod a projektek leírását, két-két oldalnyi terjedelemben:
  Színt viszünk a közösségünkbe! / 100. oldal
 Ajándékozz egy mosolyt! / 102. oldal
 Felelősen a világhálón / 104. oldal
 Újrahasznosítás a környezet védelméért / 106. oldal

 Az alábbi kérdésekre válaszolva megtudhatod, hogyan vehetsz részt aktívan a projektben, és azt is,  
hogy mennyire volt sikeres a tevékenység:

  MIÉRT van szükség erre a projektre?
  KI szervezi a projektet?
  MIKOR szervezzük és MENNYI ideig tart a projekt?
  HOL fognak zajlani a tevékenységek?
 MILYEN lépésekből áll a projekt megvalósítása?
 HOGYAN értékeled a projekt megvalósítását?

A PROJEKMUNKÁK BEMUTATÁSA
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Egy kattintással a borítóra vagy a borító megérintésével (tableten vagy okostelefonon) eljutsz a digitális tankönyv va-

rázslatos világába. Itt a témákhoz kapcsolódó interaktív multimédiás tanulási tevékenységekkel (IMTT) találkozol. Ezek 

a tevékenységek a nyomtatott tankönyvben és a digitális tankönyvben is az alábbi szimbólumokkal vannak jelölve: 

Útmutató a digitális tankönyv használatához

A digitális tankönyv kezdőoldala

Părăsește 
activitatea

 materiale video 
pentru lectura 

textelor 
 secvențe video 

Instrucțiuni pentru 
utilizarea activității Stop

Start/
Pauză

 ilustrații  texte 
pentru lectură

 fișe de lucru pentru 
Portfólió

Mărește/ 
micșorează 
imaginea

Instrucțiuni pentru 
utilizarea activității

Părăsește 
activitatea

Printează

Reia  
activitatea

Validează 
activitatea

Părăsește 
activitatea

Instrucțiuni pentru 
utilizarea activității

A DIGITÁLIS TANKÖNYV 

Evidențiază/ 
Subliniază

Evidențiază/ 
Subliniază

Evidențiază/ 
Subliniază

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Polgári 
nevelés 44
DANIELA BARBU
CRISTIANA ANA-MARIA BOCA
MARCELA CLAUDIA CĂLINECI

Zárd le a 
tevékenységet!

 hanganyag a 
szövegek olvasása 

mellé
 videobejátszások

ANIMÁCIÓS 
IMTT

Utasítások a tevékeny-
ségek használatához StopIndítás/

Szünet

STATIKUS 
IMTT

 illusztrációk 
 olvasmányok
 feladatok a 
 Portfólióhoz

Nagyítsd 
és kicsinyítsd 

a képet!

Utasítások a tevékeny-
ségek használatához

Zárd le a 
tevékenységet!

Nyomtasd ki!

Kezdd újra a 
tevékenységet! 

Hagyd jóvá a 
tevékenységet!

 feladatok
 játékok

 ismeretfelmérő 
feladatlapok

INTERAKTÍV 
IMTT

Emeld ki! /
Húzd alá!

Emeld ki! /
Húzd alá!

Emeld ki! /
Húzd alá!

Utasítások a tevékeny-
ségek használatához

Zárd le a 
tevékenységet!

A digitális tan-
köny borítólapja
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Betartod az osztály belső 
rendszabályzatát.

Viselkedésedben pozitív erkölcsi 
tulajdonságaidat mutatod meg.

Figyelsz a sérült emberek  
szükségleteire.

Megfogalmazod a saját céljaidat.

Pozitív üzeneteket közvetítesz.

Gyakorolod a felelős  
polgári viselkedést.

Bemutatkozol, olyannak, 
amilyen vagy.

ÚJRA AZ ISKOLÁBAN



Újra az iskolában (I.)

1   Meséld el, hogy telt a nyári vakáció! A beszámolódban 
használj olyan szavakat, amelyek az alábbiakat fejezik ki:

Emlékszem!

3   Válassz ki öt betűt, fogalmazz meg öt olyan tulajdonságot, amelyek a kiválasztott betűkkel kezdőd-
nek! Társíts minden tulajdonsághoz egy-egy kedvenc mese-, illetve filmszereplőt vagy regényhőst!

4   Gondolj egy olyan személyre, akivel sok időt töltöttél harmadik osztályban vagy a nyári vakációban! 
Mutasd be két belső tulajdonságát, és fogalmazd meg, milyen jó dolgot tanultál tőle!

Céltudatosság – Robinson Crusoe

Nyári 
vakáció

három 
esemény

két tulaj-
donság két  

név

2   Változtál a tavaly óta? Készítsd el a személyiséglapo-
dat! Jegyezd le magadról azokat a tudnivalókat, ame-
lyek egyedivé tesznek téged: neved; külső és belső 
tulajdonságaid; születési dátumod; barátaid; hobbid; 
a jelképed; kívánságaid stb.!

 JÓSÁG   BÁTORSÁG 

 BIZALOM 

 SZERÉNYSÉG 

 ŐSZINTESÉG  
 TISZTELET  
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5   Mutasd be három jó cselekedetedet, vagy olyanokat, 
amelyeknek szemtanúja voltál a nyári vakáció alatt! 
Pontosítsd, hogy kik voltak az események szereplői!

8   Mutasd be  azt a tárgyat, amelyről úgy gondolod, hogy téged a legtalálóbban jelképez a nyári vakáció 
alatt. Fogalmazz egy 5-7 mondatos szöveget a kérdések alapján!

  Miből készült?

  Hasznos tárgy?

  Miért tetszik?

  Miért jelképez téged?

  Hogyan vigyázol rá?

 A játékaim egy részét egy többgyerekes 
rászoruló családnak ajándékoztam.

 Nagy szeretettel és odafigyeléssel ápol-
tam egy sebesült madarat.

6   A vakációban lehetőséged volt különböző természetű emberekkel találkozni.  Az alábbi rajzokon kik 
viselkednek tisztetettudóan, és kik nem?

7   Fogalmazz meg két ajánlást azzal kapcsolatban, hogy a következő helyzetekben mit jelent udvariasnak 
lenni! Gondolhatsz a saját tapasztalataidra, vagy azokra a tanácsokra, amelyeket az általad tisztelt sze-
mélyektől kaptál! 

otthon barátok  
között

HAHÓ!
SZIA!

az online 
világban

a nagyszüleidnélkiránduláson

 
az utcán

látoga-
tóban

az étkező-
asztalnál

a. b. c.

13



1   A tavaly rájöttél arra, hogy az emberek különbözőek, például abból a szempontból is, ahogyan köz-
lekednek. Hogyan segít az iskolád és a környezete a sérült embereken?

 mozgássérült-felhajtó

 hangjelzéses jelzőlámpák

 speciális mosdók

 földszinti könyvtár

 egyéb (Nevezd meg!)

 Változott valami a nyár óta?
 Kinek kellene odafigyelnie ezekre a dolgokra?
 Te hogyan segítheted a sérült osztálytársadat?

Használj!

Tarts tisz
tán!

2   Elevenítsd meg a tárgyakat! Rajzolj le egy tár-
gyat az osztályteremből, majd fogalmazd meg, 
mit üzenne a diákoknak!

4  Írj három környezetkímélő cselekedetet!

5   Mutasd be, milyen felelősségeid vannak az osztályban, és azt is, hogyan látod el ezeket a feladatokat!

3   Vegyél részt az emberek egészségének megőrzé-
sében! Fogalmazz három üzenetet, amelyekkel 
felhívod a figyelmet a higiéniai szabályok be-
tartásának fontosságára a koronavírus-fertő-
zés megelőzésében!

A kézmosás legalább 
20 másodpercig tartson!

Gyűjtsd szelektíven a papír-, 
üveg-, fém- és műanyaghulladékot!

Emlékszem!

Újra az iskolában (II.)
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6  Mutasd be, milyen közösségi feladataid vannak, majd fogalmazd meg, hogyan sikerül ezeket betartanod!

7   Idézd fel, hogy melyik volt a tíz legfontosabb szabály/gondolat a harmadikos belső rendszabályzat-
ból! Fogalmazd át ezeket, vagy a képek alapján egészítsd ki a szabályzatot!

8   Fogalmazd meg három olyan célodat, amelyeket 
el szeretnél érni ebben a tanévben! A tanév végén 
gondold át, hogy mit sikerült megvalósítanod! Írd 
le őket úgy, mintha megoldanál egy puzzle-kirakóst! 

9   A tanév elején fogalmazz meg egy pozitív üzenetet osztálytársaidnak, tanítódnak vagy szüleidnek, az 
alábbi mondatok befejezésével/kiegészítésével!

Ajándékozzatok … !Mi … vagyunk.

Tudom, …

Nézzétek, … !

Mondd el, … !

Bízzál … !

Gyere … !
Én … 

a.

d.

b.

e.

c.

f.

15
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1   Felelősségteljes állampolgárként viselkedsz a környezetedben? Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelen-
téseket! Ha egyetértesz, akkor karikázd be az IGEN választ, ha nem, akkor pedig a NEM választ!

a.  Amikor össszegyűjtök egy nagyobb mennyiségű papírhulladékot, elviszem a begyűjtőköz-
pontba. 

b.  Szemétgyűjtéskor összekeverem a papírt a műanyaggal és a háztartási szeméttel. 
c.  Amikor az erdőben vagyok, meggyújtom a száraz ágakat. 
d.  Kirándulás után összeszedem a szemetet és bedobom a szeméttartóba. 
e.  Nem ültetek fákat, mert úgyis kiszáradnának. 
f.  Ha egy osztálytársam virágokat akarna szedni a parkból, figyelmeztetem, hogy ez nem helyes. 
g.  Közönyösen megyek el olyan gyermekek mellett, akik tépkedik egy fa ágait. 
h.  Amikor sietek, és nem látok szemeteskosarat, akárhová eldobom a zsebkendőm. 
i.  Nyáron, ha szárazság van, megöntözöm a kertet. 
j.  Kikapcsolom a tévét, amikor kijövök a szobából. 
k.  Fákat ültetek egy tisztább környezetért. 

   Ellenőrizd le a válaszaidat 
a 127. oldalon!

•  Ha 8-9 kérdésre helyesen vála-
szoltál, akkor egy felelősségtel-
jes állampolgár vagy! Gratulá-
lunk! Segíts a többieknek is!

•  Ha 5-7 kérdésre válaszoltál he-
lyesen, akkor jó úton jársz egy 
felelős állampolgári lét felé. Fi-
gyelj oda jobban a természetre, 
a környezetben lévő dolgokra 
és emberekre!

•  Ha kevesebb mint öt kérdésre 
válaszoltál helyesen, akkor el-
jött az ideje, hogy változtass a 
környezethez való viszonyulá-
sodon. Kérj tanácsot a többi-
ektől!

NJ –  8-9 kérdésre válaszoltam 
helyesen.

  J –  5-7 kérdésre válaszoltam 
helyesen.

 E –  3-4 kérdésre válaszoltam 
helyesen.

Minősítésem:

Mennyit tanultam?

Újra az iskolában

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM

IGEN/NEM
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2   Figyeld meg az alábbi rajzokat! A példa alapján fogalmazd meg, milyen jó cselekedeteket vittek vég-
hez a rajzok szereplői!

3   Fogalmazz egy 7-9 mondatos szöveget, amelyben bemutatod, hogy 
te egy felelős személy vagy! Figyelj az alábbiakra:

a.  elevenítsd fel legalább három jó cselekedeted;
b.  nevezd meg a három leginkább rád jellemző belső tulajdonságodat 

(például: őszinteség, tisztelet, jóság, szerénység stb.);
c.  ne lépd túl a terjedelmi korlátokat;
d.  írásodnak adj találó címet;
e.  írj helyesen, figyelj a központozásra!

NJ –  megfogalmaztam 
három olyan mondatot, 
amelyek bemutatják a 
szereplők jó cselekedeteit

  J –  megfogalmaztam 
két olyan mondatot, 
amelyek bemutatják a 
szereplők jó cselekede-
teit

 E –  megfogalmaztam egy 
olyan mondatot, amelyik 
bemutatja a szereplők jó 
cselekedeteit

Minősítésem:

Minősítésem:

NJ –  A szövegalkotáskor 
betartottam a köve-
telményeket.

  J –  Megírtam a szöveget 
3-4 követelmény 
betartásával.

 E –  Megírtam a szöveget 
2 követelmény 
betartásával.

b. ______________________

d. ______________________

a. Jancsi segít a testvérének a házi 
feladatok megoldásában.

c. ______________________
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Lépések a felelős polgári magatartás kialakításához 
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

A nyári vakáció alatt új élményekben volt részed, új emberekkel ismerkedtél meg, tanultál, többféle hely-
zetben többféleképpen viselkedtél, új dolgokat tanultál a többiekről, megfigyelted mások viselkedését.

1  Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! Jelöld meg azt a lehetőséget, amely a legjobban illik rád!

2   Mutasd be legtöbb két mondatban a legérdekesebb nyári vakációs élményedet!

3  Fogalmazz egy mondatot arról, mi változott a viselkedésedben a nyári vakációban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen egyet-
értek

Egyetértek Nem tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. Negyedik osztályban tanulok polgári 
nevelést. 

b. A nyári vakációban új hasznos dolgo-
kat tanultam.

c. Érdekes játékokban és tevékenységek-
ben vettem részt.

d. Új szavakat tanultam.

e. Szívesen vettem részt a barátaimmal/
barátnőimmel együtt szervezett tevé-
kenységeken. 

f. Új barátságokat kötöttem.

g. Tiszteletben tartottam a  többi gyer-
mek jogait.

h. Jó cselekedeteket vittem véghez.

i. Udvarias voltam.

j. Tiszteltem másokat.

k. Óvtam a természetet.

l. Betartottam a családi és más csopor-
tos szabályokat.

 Töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot, majd helyezd el a portfóliódban!



1.
FEJEZET

Tanulmányozod Románia és  
az Európai Unió jelképeit.

Tanúságot teszel arról, hogy jó polgára 
vagy az országnak, és jó európai vagy.

Szereted szülőföldedet, és hűséges 
vagy hozzá. 

Megbecsülöd a helyi és nemzeti szokásokat, 
hagyományokat.

Részt veszel a helyi közösség gondjainak 
megoldásában.

Bemutatod lakhelyedet, a települést és az 
országot, ahol élsz.

HELYEK, AHOL  
OTTHON ÉRZEM MAGAM

Készíts projektet osztálytársaiddal Gazdagabbá, színesebbé tesszük közösségünket címmel! 
Olvasd el a 100–101. oldalon, hogyan kapcsolódhatsz be ebbe a tevékenységbe! 

Gazdagabbá, színesebbé tesszük közösségünketPROJEKT

Helyek, ahová tartozunk



Otthon, a településemen

1   Figyeld meg a képeket, majd olvasd el az alábbi szöveget!

Emlékeim szülőfalumról

Sziasztok! Iringó vagyok, nagyon örülök, hogy osztálytársak lettünk. 
Nemrég még a Kovászna megyei Nagyajta községben laktam, a Fő utca 
175. szám alatti házban. Bizonyára nektek is feltűnt, hogy a település 
neve (Ajta) az ajtó szóra emlékeztet. Édesapám azt mesélte, hogy egy 
több mint kétszáz évvel ezelőtt élt híres tudós szerint valóban ebből a 
szóból ered a helység neve.

A falvak és a községek kisebbek ugyan a városoknál, szülőfalumban 
mégsem unatkoztam soha, barátnőimmel számos kellemes és érdekes 
élményben volt részem.

A település központjában szép, árnyas park található. Ennek köze-
lében van az iskola, amelynek kertjében sportpályát alakítottak ki, ahol 
jókat lehetett labdázni. Gyakran betértem a parktól nem messze levő kis 
boltba, ahol a helyi pékségben sütött, ropogós kiflit vettem. Rendszere-
sen jártam a Művelődési Házba is, ott tartotta ugyanis próbáit a citera-
zenekar, amelynek tagja voltam. Meleg nyári napokon behúzódtam a 
fák árnyékába, és olvastam vagy rajzolgattam. Nagyon szerettem az őszt 
is: a dombok sárga és rozsdabarna színeinek látványát, a frissen szedett 
gyümölcs illatát.

Szülőfalumban az emberek jóságosak, derűsek és segítőkészek. Na-
gyon fognak hiányozni a barátnőim és a régi osztálytársaim!

Most ebbe a városba költöztünk családommal. Új lakhelyem van 
egy tömbházban. Nagyon tetszenek a város tágas utcái, sugárútjai, 
a nagy, magas épületek és a múzeumok, de az is felkeltette a figyelme-
met, hogy mennyi sok üzlet van.

Szeretném, ha itt is hamarosan annyira otthon érezném magam, 
mint szülőfalumban!

SZÓMAGYARÁZAT

 lakhely: egy személy állandó tartóz-
kodási helye (a település, utca, 
ház, ahol valaki lakik) 

 település, helység: olyan hely, ahol 
emberek tartósan leteleped-
nek, élnek, dolgoznak; több 
épület alkotja 

 születési hely: az a település, ahol az 
adott személy megszületett

Felfedezem!

2   Alkossatok csoportokat, és beszélgessetek az olvasott szöveg-
ről a következő ábrán megadott szempontok alapján:

MŰVELŐDÉSI HÁZ

KÖZSÉGI 
PARK P É K S É G

20

1.
FEJEZET

Érzelmei

Korábbi  
lakhelye

Vágyai

Benyomásai 
a városról

Kedvelt időtöltései 
szülőfalujában

Jelenlegi  
lakhelye

Iringó

1. lecke

A település és a lakhely

a.

b.



Olvasd el  Claudia Groza 
Utazás egy faluba című írá-
sának a tankönyv 110. ol-
dalán található részletét! Fi-
gyeld meg, hogyan mutatja 
be a szöveg a falu világát és 
az ott élő gyerekek életét! 
Milyen tevékenységekben 
vesznek részt a szövegben 
megjelenő gyerekek? 

TudástárTudástár

Településeden is élnek olyan 
gyerekek, akik családjuk sze-
génysége miatt nem járnak is-
kolába.

Hogyan segíthetnél rajtuk?

  Romániában olyan kis falvak is 
léteznek, amelyeknek csupán 
két-három lakójuk van.

  Románia legnagyobb népessé-
gű települése az ország fővá-
rosa, Bukarest, valamivel több 
mint 2 000 000 lakossal.

3   Fogalmazd meg a szöveg  és az előző oldalon található képek 
alapján, milyen különbségeket veszel észre a falvak és a városok 
közt! 

4    Ismertesd saját településedet egy legalább tízmondatos szöveg-
ben! Beszélhetsz például a fontos épületekről, a helységben élő 
emberekről és az általuk művelt mesterségekről, az intézmé-
nyekről, de kitérhetsz arra is, hogyan váltál a település lakosává.  

5    Mutasd be egyik osztálytársaddal közösen településed egyik he-
lyét, amelyet mindketten kedveltek! Fogalmazzátok meg, miért 
tetszik nektek ez a hely, miben látjátok annak hasznosságát, és 
hogyan tudnátok hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen meg-
ismerjék és megkedveljék!   

6   Alkossatok öttagú csoportokat, és nevezzétek meg közösen te-
lepülésetek életének valamilyen gondját! Keressetek megoldá-
sokat ennek  problémának a kezelésére, és fogalmazzátok meg 
azt is, ki tudna a helyzet megoldásában segíteni!  

Helyezz el egy lapon egy-két olyan fényképet vagy rajzot, 
amely településed fontos épületeit/ helyszíneit ábrázolja! 
Foglald össze egy mondatban, miért jelentős az általad vá-
lasztott épület vagy hely! Figyeld meg azt is, milyen épüle-
teket/helyszíneket választottak osztálytársaid! Őrizd meg 
a lapot a portfóliódban!

 Falu  Város 

Alkalmazom!

   Az emberek különböző településeken élnek: falvakban, köz-
ségekben vagy városokban. Az emberek többségének van ál-
landó lakhelye.

    A falu kis méretű vidéki település. A községet egy vagy több 
falu alkotja. A város nagy méretű és nagy lélekszámú (népes-
ségű) település. A városokat és a községeket a polgármester 
és a helyi tanács irányítja. 

    A települések lakóinak jogaik és kötelességeik egyaránt vannak, 
az együttélés során be kell tartaniuk bizonyos szabályokat.
   Az ember kétféleképpen válhat egy helyi közösség tagjává: 
születés vagy lakhelyváltoztatás által.

Megjegyzem!

iskola,
házak

kis utcácskák,
veteményeskertek,

gyümölcsösök

széles sugárutak,
bevásárlóközpon‑

tok,
színházak

Október 2-án van az erőszak‑
mentesség világnapja. Ez a 
világnap az emberek és az álla-
tok ellen elkövetett bármilyen 
erőszak  felszámolásának fon-
tosságára hívja fel a figyelmet. 

 Ha alaposabban meg aka-
rod érteni ennek a napnak a 

jelentőségét, töltsd ki a digitális 
tankönyvben található kalen-
dáriumban a megfelelő részt!

Október

Állást foglalok!

Érdekességek

A felelős polgár  
kalendáriuma

Portfólió
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Helyi hagyományok ünnepe

1  Figyeld meg az alábbi képeket, majd válaszolj a kérdésekre!

  Milyen hagyományokat ismersz fel a képeken?
  Véleményed szerint falun vagy városon élnek ezek 
a hagyományok?
  Milyen öltözetet viselnek a képeken látható szemé-
lyek? Mutasd be azt a népviseletet, amely a legked-
vesebb számodra! 

  Milyen szokások élnek a fentiek közül a ti telepü-
léseteken?

SZÓMAGYARÁZAT

  helyi közösség: azoknak az embereknek az összessége, 
akik ugyanazon a helyen élnek, és akiket közös cé-
lok, érdekek, hitek, értékek kötnek össze, akiknek 
életét azonos vagy hasonló szabályok irányítják 

  hagyományok: nemzedékről nemzedékre átörökített 
szokások, hitek, hiedelmek, amelyek gyakran nem 
írásban, hanem élőszóban maradnak fenn

2     Milyen ünnephez kapcsolódó szokásról olvashatsz Ion Creangă román író idézett mondatában?  
A ti vidéketeken milyen szokások fűződnek ehhez az ünnephez?
„A tisztelendő úr az asztalukhoz ültetett, Smărăndița pedig egy csomó piros tojást koccantott el velem.” 

Felfedezem!
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A helyi hagyományok

a. b.

c. d.



Olvasd el a 111. oldalon, ho-
gyan írja le a román író, Ion 
Creangă szülővidékét és an-
nak régi hagyományait!

Alkalmazom!

3    Mutass be 8-10 mondatban egy településedhez kapcsolódó, ál-
talad kedvelt helyi hagyományt! A bemutatás során használd a 
megadott vázlatot!

4    Téjékozódj a világhálón vagy újságokban, folyóiratokban arról, 
hogy milyen szokások kapcsolódnak a szőlőszürethez! 

5    Elevenítsetek meg osztálytársaiddal egy olyan hagyo-
mányt, népszokást, amely a ti vidéketeken él, vagy egy olyan szo-
kást, amely egy másik településhez, tájegységhez kapcsolódik!

Reține!
  Az emberek nem magányosan élnek a településeken, hanem 
rokoni, szomszédi, baráti vagy munkahelyi viszonyok alakul-
nak ki köztük. Az emberi kapcsolatoknak tiszteletre, toleran-
ciára (egymás elfogadására), bizalomra és összetartásra kell 
épülniük. Az egy településen élő emberek közösséget alkot-
nak, és tovább viszik a helyi hagyományokat, szokásokat. 
   A helyi szokások rendkívül fontosak a közösség tagjai szá-
mára. Ezek a múltból megőrzött és az új nemzedékeknek 
átadott szokások különböző alkalmakhoz kapcsolódhatnak, 
mint az ünnepek, a jeles napok vagy a vásárok. Ugyanakkor 
a hagyomány részét alkotja a népzene és a néptánc, de szá-
mos szokás fűződik az emberi élet fordulataihoz, a különbö-
ző mesterségekhez vagy a népi élet jellegzetes helyzeteihez is 
(például a fonóhoz vagy a kukoricafosztáshoz).   

Megjegyzem!

Fogalmazzatok meg írásban 
ötleteket arról, hogyan vigyáz-

hatna jobban a helyi közösség a 
település tisztaságára! Ötleteite-
ket függesszétek ki az osztályban 

A gyermekek hangja táblára!

A népi hagyományok szerint élő 
emberek megtanultak olvasni a 
természet jelzéseiből. Ízelítőként 
olvasd el az alábbi példákat!
  Ha a fecskék későn kelnek útra 
vidékünkről, szép és meleg ősz 
várható.  Ha az ősz meleg, 
hosszú lesz a tél.

Minden évben október 5-én 
ünnepeljük az oktatás világnap‑
ját. Ez a nap az oktatás kivételes 
társadalmi fontosságára kívánja 
felhívni a figyelmet, ugyanakkor 
a pedagógusok munkájának ér-
tékét is népszerűsíti. 

 Ha meg akarod tudni, 
hogyan ünnepelheted meg 

ezt a napot, töltsd ki a digitális 
tankönyvben található kalendá-
riumban a rá vonatkozó részt.

Október

A gyermekek hangja

Érdekességek

Készíts festményt vagy kollázst, amely településed vala-
melyik hagyományos ünnepét idézi föl! Munkádat tedd 
be a portfóliódba! Nézd meg és értékeld osztálytársaid 
alkotásait is! 

TudástárTudástár

A felelős polgár  
kalendáriuma

Helyezzünk ki a gyerekek által 
kidíszített szemétkosarakat!

a szokás 
eredete

jellegzetes 
ételek

résztvevőkhely és idő öltözet, viselet

jellegzetes 
események

mit 
jelképez

a te 
szereped

A szokás neve

Portfólió
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Beszéljünk az országunkról!

2   Az alábbiakban egy román író, Alecu Russo hazájához 
szóló szavait olvashatod el. A Megéneklünk, Románia 
című alkotás részletének elolvasása után válaszolj a 
kérdésekre!

  Milyen jellemzőket idéz föl a szerző hazájának leírásában?
  Miért gondolja úgy a szerző, hogy az éjszaka a hallást 
bűvöli el?

  Mire utalhat az író azzal a kijelentéssel, hogy  a nappal a 
látást varázsolja el?

  Mit gondolsz, milyen érzelmekkel viszonyul hazájához 
Alecu Russo?

SZÓMAGYARÁZAT

  ékesít: díszít, szebbé tesz
  fenséges: nagyszerűségével, méltóságteljes vol-

tával bámulatot és tiszteletet kiváltó

3   Keress rokon értelmű kifejezése-
ket a megadott szavakhoz, dolgozz 
párban egy osztálytársaddal!

   Alkoss mondatokat szülőföldedről a 
fenti szavak felhasználásával!

Ének hazámról

Melyik ország lehetne büszkébb nálad a világon? 
Melyik ország ékesíti magát nyáron pompásabb virágok-
kal, dúsabb gabonával? 

Zöldellnek dombjaid, szépségesek erdőid és ligeteid, 
tiszta és derült az égbolt fölötted. Fenségesen törnek az 
ég felé hegyeid, s akár a tarka öv a derekat, úgy ölelik kö-
rül a mezőket folyóid, éjszakáid elbűvölik a hallást, nap-
palaid elvarázsolják a látást. 

Felfedezem!

1   Figyeld meg Romá-
nia térképét, majd 
nevezd meg, milyen 
helyeket és műemlé-
keket ismersz  
föl a képeken!

büszke
ország
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A szülőhaza és az ország, ahol élünk



Hogyan népszerűsítenéd 
szülőföldedet? Írd le az 

ötleteidet, majd függeszd ki 
azokat A gyermekek hangja 

feliratú táblára az osztályban!

A gyermekek hangja

   2006-ban készült el Kelet-Eu-
rópa első jégszállodája a Foga-
rasi-havasokban, a Bâlea-tónál. 
  A román parlament bukaresti 
épülete  a második legnagyobb  
középület a világon az amerikai 
Pentagon után.

Keress további érdekes tudniva‑
lókat az országról a világhálón, 
könyvekben vagy újságokban!

Érdekességek

TudástárTudástár

Október 16. az élelmezés világ‑
napja. Ezt a világnapot azzal a 
céllal hozták létre, hogy az éhe-
zés problémájára irányítsák a fi-
gyelmet, és megoldás keresésére 
ösztönözzék általa az embereket. 
Ugyanakkor ezen a napon szo-
kás a kiegyensúlyozott és egész-
séges táplálkozásról is beszélni.

 Ha alaposabban meg aka-
rod érteni ennek a napnak a 

jelentőségét, töltsd ki a digitális 
tankönyvben található kalen-

dárium megfelelő részét.

Október

A felelős polgár  
kalendáriuma

Fotókiállítás a 
Duna‑deltáról.

   Fedezd fel Romániát ké-
pekben a digitális tankönyv se-
gítségével!

4   Alkossatok csoportokat, majd mutassátok be a megadott szem-
pontok alapján az ország egy-egy tájegységének jellegzetességeit!

5    Képzeld el, hogy iskolád testvérkapcsolatot létesített egy kül-
földi oktatási intézménnyel! Mutasd be szülőföldedet a másik 
országban élő diákoknak! A szöveg megalkotásában felhasznál-
hatod a következő bevezetést: Mindannyian szeretjük a meséket. 
Ma azonban egy különleges mesét mondok el nektek, amelyet évez‑
redekkel ezelőtt kezdtek el írni. Ez a mese a hazámról szól...

 Készülj fel arra, hogy a bemutatót online eszközökkel kell meg-
tartanod! Figyelj arra, hogy a közvetlen, személyes kapcsolat hiá-
nya ellenére előadásmódod hatásos és kifejező legyen!

Reține!
  Az ország egy állam területét és az ott élő emberek összessé-
gét jelenti.  
  A szülőhaza az az ország, ahol valaki megszületett.
  A nép egy ország lakosságának egészét jelenti.
  Az állampolgárok egy ország lakói, akiknek jogaik és köte-
lességeik egyaránt vannak. Léteznek olyan emberek, akik 
egyszerre több ország állampolgárai, és olyanok is, akik meg-
változtatják állampolgárságukat, amikor úgy döntenek, hogy 
más országban szeretnének élni.  
  Romániában a románok mellett nemzeti kisebbségek is él-
nek: magyarok, németek, szerbek, romák, zsidók, bolgárok, 
ukránok, oroszok-lipovánok, törökök, tatárok stb. A nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyeknek ugyanazok a jogaik és 
kötelességeik, mint Románia többi állampolgárának. 
  Románia lakói intelligens, szorgalmas, bátor, érzékeny, ven-
dégszerető és barátságos emberek.

Megjegyzem!

Alkalmazom!

Készíts képeslapot! A képeslap egyik oldalára kerüljön 
egy festmény vagy rajz, amelyen szülőföldedet ábrázo-
lod, a másik oldalára pedig írj üzenetet hazádról egy ba-
rátodnak/barátnődnek! Őrizd meg a képeslapot a port-
fóliódban!

viselet

néptáncételek

szokásoknépzene

Románia

Portfólió
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Az ország jelképei

  Románia milyen jelképeit ismered fel a fenti képeken?
  Milyen alkalmakkor szokott elhangzani a nemzeti 
himnusz?

  Hogyan szokás megtartani a nemzeti ünnepet?
 Milyen elemeket ismersz fel Románia címerén?
  Mit jelentenek a román zászló színei?

SZÓMAGYARÁZAT

 zászló: nyélhez vagy rúdhoz erősített, meghatározott 
színű vászon- vagy selyemdarab, amely egy or-
szág, nemzeti közösség megkülönböztető jelképe 

 himnusz: ünnepélyes vers és ének, amelyet  hiva-
talosan egy adott ország, nemzeti közösség 
jelképeként ismernek el 

 pecsét, pecsétnyomó: olyan eszköz, amelybe jellegze-
tes, megkülönböztető jeleket vésnek; hivatalos 
iratok hitelességének igazolására szolgál 

 jelkép: önmagánál többet jelentő jel, amely közve-
tetten, átvitt értelemben képvisel egy tárgyat, 
személyt, eszmét, tulajdonságot vagy érzelmet 

 címer: egy ország, nemzet vagy város jelképes, a közös-
ség megkülönböztetésére használatos jelvénye

2   Helyettesítsd rokon értelmű 
megfelelőjével a zászló szót! 
Dolgozz párban egy osztály-
társaddal!

Felfedezem!

1   Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!

Románia nemzeti himnusza
Deșteaptă-te, române!

Szöveg: Andrei Mureșanu
Zene: Anton Pann

zászló

1.
FEJEZET

4. lecke

Az ország megkülönböztető jelei

d.

c.

e.

a. b.
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Alkalmazom!

3   Fogalmazzatok meg a nemzeti jelképekhez kapcsolódó kérdése-
ket és válaszokat! Dolgozzatok párban! 

4   Milyen nemzeti jelkép jelenik meg Mihail Sadoveanu írásának 
alábbi részletében? Milyen magatartás, milyen érzelmek kap-
csolódnak hozzá? 

„Jászvásáron voltam éppen. (…) Azon tűnődtem, vajon mi-
ért tolong annyi ember az utcán, amikor meghallottam  a kato-
nazenekar hangját, és láttam, amint díszlépésben elhaladnak az 
alakulatok. Katonai parádét tartottak. Egyik zászló a másik után 
haladt el előttünk. Mindannyian állva tisztelegtünk.”  

5   Mutasd be a szülőfölded néhány fontos értékét: műemlékeket, 
helyeket, a népviselet darabjait stb.

6    Vannak-e osztályodban vagy iskoládban 
olyan gyerekek, akik nem ebben az or-
szágban születtek? Kérd meg őket, mu-
tassák be szülőhazájuk nemzeti jelképeit!

7   Alkossatok öt-hat fős csoportokat, és 
készítsétek el rajzban osztályközössége-
tek jelképes címerét!

Készítsetek a román zászló színeit tartalmazó ruhadara-
bokat újrahasznosítható anyagokból, majd mutassátok 
be az elkészült darabokat az osztályban! Az eseményen 
készült fotókat egészítsétek ki egy-két megjegyzéssel, 
majd helyezzétek el őket portfóliótokban!

Reține!
Románia nemzeti jelképei:

  Románia zászlója három színből áll. A  függőleges sávok az 
alábbi sorrendben következnek egymás után a zászlórúdtól 
indulva: kék, sárga, piros. A román zászló napját minden év 
június 26-án ünnepli az ország.
  Románia nemzeti ünnepe december 1-jén van. Ezen a napon 
a román nemzet tagjai az 1918-as nagy egyesülést ünneplik, 
amikor Havasalföld, Moldva és Erdély egyesült.
  Románia himnusza az Ébredj, román! (Deșteaptă-te, româ-
ne!). Szövegét Andrei Mureșanu írta, zenéjét pedig Anton 
Pann szerezte.
  Románia címerét és pecsétjét törvényben rögzítették. 
A nemzeti jelképek összekötik egy nemzet tagjait, és erősítik 
hazájuk iránti szeretetüket és elköteleződésüket.

Megjegyzem!

Olvasd el a tankönyv 112. ol-
dalán Kosztolányi Dezső ver-
sét! Románia milyen jelképét 
mutatja be a költő?
  Hallgasd meg a digitális 
tankönyvből Románia himnu-
szát! Milyen érzelmeket ébreszt 
hallgatójában ez a dal? 

Tervezzétek meg osztályotok 
címerét! A rajzokat függesz-

szétek ki A gyermekek hangja 
feliratú táblára az osztályban!

A gyermekek hangja

  Az idők során Románia nem-
zeti ünnepét több időpont-
ban is ünnepelték: május 10-én 
(1866–1947), augusztus 23-án 
(1948–1989), december 1-jén 
(1990–napjainkig).
  Románia zászlója nagyon ha-
sonló az afrikai ország, Csád ál-
lami lobogójához. A két zászló 
a kék sáv színárnyalata alapján 
különböztethető meg, amely 
Csád esetében indigókék, míg 
a román lobogóban kobaltkék.

Érdekességek

Október 17. a szegénység elleni 
küzdelem világnapja, amelynek 
célja az, hogy felhívja a figyelmet 
a világ szegény országaira.

 Töltsd ki a digitális tan-
könyvben a a kalendárium 

megfelelő részét!

Október

TudástárTudástár

A felelős polgár  
kalendáriuma

Portfólió

IV. B  
osztály

Írjunk osztályhimnuszt!
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A haza iránti szeretetből

1   A képeken a román történelem és kultúra néhány fon-
tos személyiségének arcképét láthatod. Nevezd meg 
őket, és fogalmazd meg, milyen területhez kapcsoló-
dott tevékenységük!

 2   Az alábbi szövegben Alexandru Vlahuţă román író saját 
nemzete iránti ragaszkodását fogalmazza meg. Olvasd 
el a szerző Az ország. A nép című munkájából származó 
részletet, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

  Figyeld meg a fenti ábrát!
  Keresd ki a szövegből azokat a mozzanatokat, amelyek miatt 
a szerző büszke hazájára! 

   Társíts a vázlat minden kiemelt szempontjához konkrét, saját 
példákat: idézz föl tájakat, jelentős személyiségeket stb.

  Milyen más okai lehetnek szerinted a szülőföld iránti szeretetnek?

SZÓMAGYARÁZAT

• büszkeség: az a jóleső  érzés, amelyet egy személy, dolog 
stb. értéke, sikere vált ki az emberből; erőt, fenséget 
sugalló jelenségek által kiváltott érzelem; önérzet, gőg

• dicsőség: kiemelkedő tettekkel kiérdemelt hírnév, hatalmas 
elismerés 

• hazaszeretet: a haza iránti ragaszkodás és elkötelezettség, 
melyet áthat a büszkeség és a tisztelet érzése is

• örökkévalóság: öröklét, végtelen, időbeli korlátok nélküli

3   Milyen, hazája iránti érzelmeket szólaltat meg versé-
ben a híres román költő, Mihai Eminescu?

Áldott hon, román hon, mit kívánjak néked, 
Szerelmetes ország, ékes, dicső föld?
Győzhetetlen fegyvert, hű kart, biztos vértet,
Nagy múltadhoz méltó, tündöklő jövőt!

Örök legyen élted, örömöd és fényed,
Izzó román lelked, s győzz minden csatán,
Vitézségnek álmát, dicsfényt, büszkeséget! –
Ezt kívánom néked, szép Romániám!

 (Majtényi Erik fordítása)

Román vagyok!
Egy országban, amely ennyire szép, amelynek múltja 

ennyire dicsőséges, egy ennyire találékony, okos nép köré-
ben élve (…) hogy is ne emelnéd fel fejedet, akár a hajdani 
ősök, hogy büszkén mondhasd: román vagyok!

… … … …Mihai 
Viteazul

… … ……Ștefan cel 
Mare

az ország 
szépsége

leleményes 
emberek

dicső 
múlt

…

A nemzeti büszkeség

a.

b.

c.
d.

e.

Felfedezem!

1.
FEJEZET

5. lecke

A hazaszeretet
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Alkalmazom!

4   A hazaszeretet az ország védelmét is jelenti. Véleményed szerint 
csupán a hadsereg védhet meg egy országot? Miért? Hogyan vé-
delmezheti országát egy gyerek?

5   Beszélgess párban egyik osztálytársaddal arról, hogyan fejezhetik ki 
hazaszeretetüket a nemzetnek azok a tagjai, akik külföldön élnek!

6   Egészítsd ki az alábbi kijelentéseket:
  Szeretem a szülőföldemet, ezért nem …. .
  Azt szeretném, hogy december 1-jén a nemzet minden tagja … .
  Ha valaki hazugságot mondana a hazámról, akkor én…
  Csak akkor lehet nemzetének hasznos tagja valaki, ha … .
  Büszkeséggel tölt el, ha arra gondolok, hogy … .
  Amikor kimondom Románia nevét, arra gondolok, hogy … .

7   Fogalmazd meg legalább 8-10 mondatból álló szövegben, mit 
jelent számodra a szülőfölded iránti szeretet! Használd fel a 
megadott szavakat! A szövegnek adj találó címet!

honvágy

barátok

tisztelet

szépszeretem

szín

  A hazaszeretet több formában megnyilvánulhat: részét alkotja 
a szülőföld iránti ragaszkodás, a nemzeti közösséghez való tarto-
zásból fakadó büszkeség, a nemzeti jelképek iránti tisztelet stb. 
  A nemzeti közösség tagjainak össze kell tartaniuk, szeretni-
ük kell szülőföldjüket, óvniuk kell a nemzeti jelképeket és az 
olyan közösségi értékeket, mint a hagyományok, a népszoká-
sok, az anyanyelv vagy a föld, melyen őseik éltek.

  A hazaszeretethez hozzátartozik az elődök megbecsülése és 
tisztelete, de az is, hogy elismerjük a nemzet jelentős személyi-
ségeinek a legkülönfélébb területeken elért teljesítményét. Ezek 
a személyiségek ismertetik meg a világgal a nemzet értékeit. 

Olvasd el a tankönyv 113. ol-
dalán található szemelvénye-
ket, és figyeld meg, mit jelent 
a szerzők felfogása szerint a 
hazaszeretet! 

Írjátok le egy-egy lapra, hogyan 
tudjátok kifejezni szülőföldetek 
iránti ragaszkodásotokat! Füg-
gesszétek ki a lapokat A gyer-
mekek hangja feliratú táblára!

Napjainkig négy román szár-
mazású személyiség részesült 
az emberiség javára végzett 
munkásságának elismeréseként 
a világ legrangosabb kitünteté-
sében, a Nobel-díjban:
  George Emil Palade – orvostu-
dományi Nobel-díj, 1974

  Elie Wiesel – Nobel-békedíj, 1986
  Herta Müller – irodalmi Nobel-
díj, 2009
  Stefan Hell – kémiai Nobel-díj, 
2014

Október 25. a román hadsereg 
napja. 1944-ben ezen a napon 
szabadította fel Észak-Erdélyt a 
román hadsereg.

 Töltsd ki a digitális tanköny-
vedben található kalendárium 
megfelelő részét, hogy többet 
megtudhass ennek a napnak a 

jelentéséről!

Október

A gyermekek hangja

Érdekességek

Mutasd be rövid szövegben szülőhazád egyik jelentős sze-
mélyiségét, aki az alábbi területek egyikén vált híressé: sport, 
történelem, kultúra, zene, tánc, képzőművészet, irodalom stb. 
Helyezd el a szöveget a portfóliódban! Fogalmazd meg véle-
ményedet az osztálytársaid által készített bemutatókról is!

TudástárTudástár

Megjegyzem!

Portfólió

A felelős polgár  
kalendáriuma

 Közösségi eseményeken eléne‑
keljük a nemzeti himnuszt.



   Melyik országban lakik Dávid?
  Milyennek láttatja Dávid a francia embereket?
  Miért fontos az, hogy minél több idegen nyelvet be-
széljünk?
  Véleményed szerint a román állampolgárok büszkék 
arrra, hogy európaiak? Miért?

SZÓMAGYARÁZAT

• csatlakozik: egy szervezet, szövetség stb. tagjává válik
• európai uniós polgár: az Európai Unió valamely tagor-

szágának állampolgára; az uniós polgárokat azonos 
jogok illetik meg az Európai Unió területén

• megalapít: létrehoz, megteremt, megalkot
• unió: több állam társulása, amelynek célja a közös jogok 

és érdekek védelme

Románia az 
Európai Unió 
országai közt

Franciaország illata

Szervusztok! Ma azt szeretném elmesélni nektek, hogyan töltöttem a hétvégét. Unokatestvérem, 
Dávid látogatott meg, aki  családjával együtt Franciaországban él. Ebben az évben ő is éppen negyedi-
kes, akárcsak mi. Sok érdekességet mesélt nekem erről az országról.

Tőle tudtam meg, hogy Franciaország egyike annak a hat országnak, amelyek megalapították az 
Európai Uniót. A franciák segítik, támogatják egymást, és rendkívül barátságosak. Az iskolában a gye-
rekek több nyelvet tanulnak: a franciát, az angolt, a németet és az olaszt. Tudják, hogy nagyon fontos 
több idegen nyelvet ismerni. Így barátokat szerezhetsz  bárhonnan a világból, könnyebben kapcsolatot 
teremtesz más országok lakóival, és egyszerűbben találsz munkát szülőhazádon kívül is.

Unokatestvéremtől tudtam meg azt is, hogy a francia állampolgárok ismerik jogaikat, és teljesítik 
kötelességeiket. Megbecsülik a természetet és a környezetüket, védik az állatokat, és büszkék arra, hogy 
európaiak.

Dávid is büszke arra, hogy európai, de soha nem felejti el szülőföldjét!

2   Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Felfedezem!

1   Keresd meg Európa  
(2020-ban készült)  
térképén az Európai Unió  
27 tagállamát!
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FINNORSZÁG

SVÉDORSZÁG
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MOLDOVAI 
KÖZTÁRSASÁG

DÁNIA

ÍRORSZÁG

1.
FEJEZET

6. lecke

Románia, az Európai Unió 
tagországa



 Keress az EU-val kapcsola-
tos információkat,  érdekessége-
ket a digitális tankönyvben! 

Új osztálytársad van, aki egy 
másik országból érkezett. Na-
gyon jól focizik, a csapatkapi-
tány mégsem akarja bevenni 
a futballcsapatba, mert más 
nemzethez tartozik. 
Mi a véleményed a csapatka‑
pitány magatartásáról? Te mit 

tennél ebben a helyzetben?

  Az EU legnépesebb állama 
Németország (kb. 83 000 000 
lakosa van). 

  Svédország rendelkezik az EU-
ban és az egész világon a leg-
több szigettel. 
  Az Eu legkisebb országa Málta. 

November 16-án van a toleran‑
cia nemzetközi napja. Ez a nap 
alkalmat teremt arra, hogy az 
emberek elgondolkodjanak a 
másokkal szemben tanúsított 
magatartásukon.

 Töltsd ki a digitális tan‑
könyben található kalendárium‑
nak az erre a napra vonatkozó 
részét, hogy jobban megértsd, 

mit jelent a tolerancia!

November

Állást foglalok!

Érdekességek

TudástárTudástár

A felelős polgár  
kalendáriuma
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TÖRÖKORSZÁG

MOLDOVAI 
KÖZTÁRSASÁG

    Az Európai Unió (EU) 27 ország közössége, tagállamait olyan 
közös érdekek kötik össze, mint:

 az emberi jogok tiszteletben tartása;   a béke fenntartása;
 a szegénység elleni küzdelem;  a személyek szabad moz-

gása az EU határain belül.
    Az Európai Unió 1957-ben jött létre, de napjainkban 

használt nevét csupán 1993-ban vette fel. Az EU legfon-
tosabb intézményeinek székhelye Belgium fővárosában, 
Brüsszelben van. Az Európai Parlament három városban 
működik: Brüsszelben, Strasszburgban és Luxemburgban.

    Románia 2007. január 1-jén vált az Európai Unió teljes jogú 
tagjává. 

Megjegyzem!

Alkalmazom!
3    Keress a világhálón vagy folyóiratokban az Európai Unió tagálla-

maiban tevénykedő jelentős személyiségeket, nevüket csoporto-
sítsd az alábbi vázlatnak megfeleően!

Jelentős személyiségek 
az EU országaiban

felfedezők
zenészek

gyermek-
könyvek szerzői

feltalálókszínészek
sportolók

4    Készíts online vagy személyesen interjút egy gyerektársaddal, aki 
egy másik uniós országban is lakott! Az interjú során képzeld ma-
gad egy újságíró szerepébe! Ilyen kérdéseket tehetsz fel például: 

  Melyik országban/városban laktál?
  Mennyi időt töltöttél ott?
  Milyen volt az iskola, amelyben tanultál?
  Milyennek láttad a település lakóit?
  Egészítsd ki a kérdések sorát legalább hat további kérdéssel úgy, hogy 
azok  segítségével minél több információt szerezz az adott országról!

5    Javasolj olyan intézkedéseket, amelyek által sze-
rinted megelőzhető/megoldható az EU országa-
iban felmerülő két súlyos probléma:

  Mi tehetsz te és közösséged többi tagja ezek-
nek a gondoknak a megoldásáért?

  környezetvédelem
  minden gyermekre 
kiterjedő oktatás

Sorshúzással válasszatok egy-egy európai uniós országot, majd 
készítsetek hozzá kapcsolódó posztert (színes plakátot)! Egy  lap-
ra rajzoljátok le térkép alapján az adott ország körvonalait, majd a 
vonal által határolt helyre írjatok be néhány érdekes információt 
(az ország jelentős személyiségei, érdekességek)! Készítsetek fotó-
kat a poszterről, majd helyezzétek el azokat a portfólióban!  

Portfólió



Utazás az Európai Unió  
jelképeinek világában

Felfedezem!

1   Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!
  Az Európai Unió milyen jelképeit ismered fel a képeken?
  Mit jelképezhet az Európai Unió zászlóján látható 
tizenkét csillag?
  Mikor ünnepeljük az Európa-napot?
  Milyen tevékenységekre kerül sor ezen a napon 
iskoládban?

2   Olvasd el az Európai Unió himnuszának szövegét, 
majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Örömóda
Versszöveg: Friedrich Schiller
Zene: Ludwig van Beethoven

Gyúlj ki, égi szikra lángja, / szent öröm, te drága, szép!
Bűvkörödbe, ég leánya, / ittas szívünk vágyva lép.
Újra fonjuk szent kötésed, / mit szokásunk szétszabott,
egy-testvér lesz minden ember, / hol te szárnyad nyugtatod. 

Ha célt ért a férfi végül: / társa mellett hű barát,
s kedves nőt nyert hitveséül, / zengje vélünk víg dalát,
s minden szív, ha dobban érte / szív csak egy a földtekén!
Ám ki ezt még el nem érte, / sírva fusson el szegény. 

(Rónay György fordítása)

   Alkoss egy-egy mondatot az ég szó különböző jelen-
téseivel!

SZÓMAGYARÁZAT

• jelmondat, jelszó: egy vagy néhány szóból álló ki-
fejezés, amely egy szövetség, szervezet vagy 
ország legfontosabb célját, hitvallását sűríti

• bűvkör: valaminek/valakinek varázslatos erejű, 
rabul ejtő hatása

Európa-Európa-
napnap

f

  Emeld ki a versből az Európai Unióban élő emberek 
számára  fontos értékeket!

Az Európai Unió himnusza 
Örömóda

Ludwig van Beethoven

Európai  
Unió

öröm
hű barát

minden ember 
testvér lesz

……

ég

… ……
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a.

b.

c.

1.
FEJEZET

7. lecke

Az Európai Unió jelképei



Alkalmazom!

3     Képzeld el, hogy egy táborban megismerkedtél egy olyan gye-
rekkel, aki az EU valamelyik másik tagországában él. Hogyan 
tudnád megőrizni és ápolni a vele kötött barátságot? 

4     Írd le az Európai Unióban beszélt öt  különböző nyelven a Jó 
napot kívánok! és a Köszönöm! kifejezéseket! A nyelveket sors-
húzással válasszátok ki!

5     Készíts rajzot, amely az Európai Unió egyik meghatározó értékét 
ábrázolja! Az alábbi értékek közül válogass:

igazságosság toleranciaegyenlőség

6       Nyomtasd ki a digitális tankönyvből az Európai Unió 
országainak nemzeti lobogóit, majd vágd ki őket, mintha kártya-
lapok lennének! A játék menete: a résztvevők húznak egy-egy kár-
tyát, majd minél több tudnivalót mondanak el az adott országról 
(megnevezik a fővárosát, az országban beszélt nyelvet/nyelveket, 
egy jelentős személyiséget stb.). A játékot az nyeri, aki a legtöbb és 
legpontosabb információval rendelkezik az országokról.

    Az Európai Unió jelképei erősítik a tagállamokban élő embe-
rek összetartozásának érzését annak érdekében, hogy azok 
együtt tudják megoldani közös gondjaikat.
  Az EU zászlója tizenkét csillagot ábrázol, amelyek kék ala-
pon helyezkednek el kör alakban.

   Az EU himnusza az Örömóda. A zenemű Ludwig van Bee-
thoven IX. szimfóniájának részét alkotja, szövegét 
Friedrich Schiller német költő írta.

  Az Európa-napot május 9-én ünnepeljük.
    Az Európai Unió jelképének tekinthető a közös pénz-
nem, az euró is, amelyet 2016-ig 19 ország fogadott el.

    Az Európai Unió jelmondata: Egység a sokféleségben!

Sorshúzással válasszatok egy-egy európai uniós országot, majd 
készítsétek el annak zászlóját, és szervezzétek meg az európai 
uniós zászlók ünnepét az osztályban! Készítsetek fényképeket 
az eseményről, és fogalmazzátok meg 2-3 mondatban hozzá 
fűződő gondolataitokat, benyomásaitokat! A fényképeket és 
a pármondatos szövegeket helyezzétek el a  portfólióban!

  Hallgasd meg az Európai 
Unió himnuszát a digitális tan-
könyvből! Milyen érzések töl-
tenek el, amikor ezt a dallamot 
hallod?

Milyen tevékenységekkel ün-
nepelnétek az Európa-napot?  
Írjátok le javaslataitokat, majd 
függesszétek ki azokat A gyer‑
mekek hangja feliratú táblára!  

  A maraton kb. 42 km távú fu-
tóverseny. Neve a görögországi 
marathóni csata emlékét őrzi: 
a legenda szerint a győztes se-
reg egyik katonája a küzdelem 
után, hírvivőként futotta le ezt 
a hatalmas távot. Görögország 
ma az Európai Unió tagja.

November 20-án ünneplik az 
Európai Unióban és a világ több 
mint száz további országában a 
gyermekek jogainak világnapját.

 Töltsd ki a digitális 
tankönyben található 

kalendárium megfelelő részét, 
hogy megismerj néhány  
eseményt, amely ehhez a 

naphoz kapcsolódik!

November

A gyermekek hangja

Érdekességek

Megjegyzem!

TudástárTudástár

A felelős polgár  
kalendáriuma

Gyakran használt szavakat, kifejezéseket ta‑
nulok meg barátom/barátnőm anyanyelvén.

DÁNIA Hej! (Jó napot kívánok!) Tak! (Köszönöm!)

Portfólió
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Az Európai Unióban hivatalos 
idegen nyelveken köszönünk 

egymásnak.



1       Idézd fel az előző órák beszélgetései alapján azokat a helyeket, ahová az ember tartozhat! A feladat 
elvégzését megkönnyítik a képen elhelyezett kulcsszavak.

Helyek, ahol otthon érzem magam

Emlékszem!
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2     Olvassátok el George Coșbuc román 
költő versének részletét, majd oldjá-
tok meg a kocka különböző oldalain 
látható feladatokat! Dolgozzatok cso-
portban! 

Az 
ország

név címer

himnusz nemzeti 
ünnep

zászló

hagyományok

nyelv

személyiségek

HELYEK, AHOL OTTHON 
ÉRZEM MAGAM

Európai  
Unió

név

zászló

himnusz

Európa-
nap

személyiségek

érdekességek

tagállamok

események

A telepü-
lésem

város

falu hagyományok

tevékenységekhelyek

épületekműemlékek

emberek

1.
FEJEZET

Alkalmazom!

Ismétlés

Helyek, ahová tartozunk



Zamfira esküvője
                                                 George Coșbuc

November 21-én van a televíziózás 
nemzetközi napja. A televízió egyebek 
mellett  a helyi, nemzeti és európai 
hagyományok népszerűsítésében is 
fontos szerepet tölt be.

  Töltsd ki a digitális tankönyv-
ben található kalendárium megfelelő 
részét, hogy többet tudj meg arról, 
mit tesz a román közszolgálati tele-
vízió a különböző helyek, az ott élő 
emberek, valamint a helyi hagyomá-
nyok és szokások megismertetéséért! 

  településed javát szolgáld.
  közösséged jó és hasznos 

tagja legyél.
  ápold a helyi szokásokat és 

hagyományokat.
  tiszteld és segítsd a telepü-

léseden és az országban élő 
embereket. 

  megbecsüld az európai érté-
keket és hagyományokat.

  együttműködj más országok 
polgáraival.

  tiszteld a nemzeti és európai 
jelképeket.

Te is képes vagy  
arra, hogy...    Keress a digitális tankönyv-

ben a következő hat országhoz 
fűződő érdekességeket: Ausztria, 
Belgium, Dánia, Franciaország, 
Németország és Görögország. Ily 
módon megtudhatod azt, hogy:
•  ki találta fel a görkorcsolyát és a 

szaxofont;
•  miről szól a hupikék törpikék tör-

ténete, és hol készült az első kerti 
törpe;

•  melyik európai várost nevezik a 
zene városának;

•  ki találta fel az akkordeont;
•  melyik országból származik a legó.

November

TudástárTudástárA felelős polgár  
kalendáriuma

Három lépést balra s megint
Jobbra hármat, ütem szerint,
Fogódznak, majd elengedik 
Egymás kezét, aztán pedig
A földet körbe döngetik.
 A tánc kering. (...)

És mennyi nóta, mennyi dal!
Ily sok víg kurjantást ki hall?
A nap megállt álmélkodón,
Ilyet nem ért a földgolyón,
Muzsika, tánc zengett bohón,
 Jókedv rivall. (...)
 (Vidor Miklós fordítása)

1

2 5

3 64
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2. csoport: Keressétek meg az értelmező 
szótárban vagy a világhálón a következő 
szavak jelentését: kurjantás, rivall!

1. csoport: Nevezzé-
tek meg és mutassá-
tok be a versszöveg-

ben leírt szokást!

5. csoport: Mutassátok 
be annak az országnak 

egyik népi táncát!

6. csoport: Ismer-
kedjetek meg a világ-
háló segítségével egy 
európai uniós ország 
hagyományos népi 

táncával!

4. csoport: Szólaltassátok 
meg a versben leírt helyzet 

résztvevőinek érzelmeit!

3. csoport: Mutassatok be 
osztálytársaitoknak szerepjátékot a 
versszövegben leírt szokás alapján!

3     Alkoss legalább 8-10 mondatos szöveget Ajándék közösségemnek címmel! Fogal-
mazd meg, mit tudsz tenni azért, hogy a közösség tagjai boldogabbak legyenek, a 
helyek pedig, ahol élnek, szebbé váljanak! A szöveg egyaránt kapcsolódhat a helyi, 
a nemzeti vagy az európai közösséghez!  



2   Írd a megfelelő helyre a megadott szavakat aszerint, hogy 
azok a falvakra, a városokra vagy mindkét fajta településre 
jellemzőek! Dolgozz a minta alapján!

 farm  mezőgazdaság  kórház  iskola 
  képtár   színház  kis utcácskák  házak  tömbházak 

  üzlet  traktor  öröm

 FALU 
 VÁROS 

 VÁROS 
és

1    Olvasd el figyelmesen az Európai Unióról szóló állításokat! Kari-
kázd be a mintához igazodva minden esetben a helyes kijelentést 
jelölő számot!
a. Ennyi tagállama van az Európai Uniónak:

1. 27 ország.
2. 28 ország. 
3. 29 ország.

b. Ennyi csillag ragyog az Európai Unió zászlóján:
1. 12 sárga csillag.
2. 13 sárga csillag.
3. 14 sárga csillag.

c. Ekkor ünnepeljük az Európa-napot:
1. június 9.
2. május 19.
3. május 9.

d. Az Európai Unió himnuszának zeneszerzője:
1. Ludwig van Beethoven. 
2. Anton Pann.
3. Friedrich Schiller.

e. Az Európai Unió himnusza:
1. Egység a sokféleségben.
2. Örömóda.
3. Ébredj, román!

f. Ebben az évben csatlakozott Románia az Európai Unióhoz:
1. 2006.
2. 2007.
3. 2008.

Mennyit tanultam?

Helyek, ahol otthon érzem magam

Minősítésem:

NJ –  5 helyes válaszom volt.
  J –  3-4 helyes válaszom volt.
 E –  1-2 helyes válaszom volt.

Minősítésem:

NJ –  Legalább három szót a 
megfelelő helyre írtam be.

  J –  Legalább két szót a 
megfelelő helyre írtam be.

 E –  Legalább egy szót a 
megfelelő helyre írtam be.

 FALU 
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1.
FEJEZET

Tudásszintmérő feladatlap



5     Véleményed szerint mi az, ami szülőföldedet híressé teheti a vi-
lágban? Alkoss 8-10 mondatos szöveget, amelyben azt is megfo-
galmazod, miért vagy büszke arra a helyre, ahol élsz. A fogalma-
zás megírásában segíthetnek a vázlat szempontjai is. Figyelj az 
alábbi követelményekre: 
a.  a szövegben említs meg legalább négy olyan helyet/épületet/

személyiséget, amelyek miatt büszke vagy a közösségedre, szü-
lőföldedre;

b. tartsd tiszteletben a megadott terjedelmet;
c. a szövegnek adj találó címet;
d. írj helyesen!

3   Nevezd meg az ünnepeket a hozzájuk tartozó, jellegzetes tár-
gyak alapján!

4    Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal!

Andrei Mureșanu, kék, Anton Pann, három, 
Ébredj, román!, piros, Mihai Eminescu, sárga, 

december 1., zöld

a.   Románia zászlójában ______ szín követi egymást a zászlórúdtól 
indulva: _____________, _____________ és _____________. 

b.    Románia nemzeti ünnepe __________________________ 
_____________-én van.

c.    Románia himnuszának a címe ________________________
_____________________________________________ .

d.  Románia himnuszának szövegét ______________________
__________________________ írta, zenéjét pedig ______ 
______________________________________ szerezte. 

Ez teszi híressé 
Romániát

az emberek 
jó tulajdonságai

épületek

különböző terü-
leteken tevékenyke-

dő személyiségek

érdekes 
helyek

Karácsony

a. b.
c.

d.

három

a román Atheneum

a Duna‑delta
Nadia Comăneci – tornász

vendégszeretőek

Minősítésem:

NJ –  Három ünnepet ismer-
tem fel.

  J –  Két ünnepet ismertem fel.
 E –  Egy ünnepet ismertem fel.

Minősítésem:

NJ –  6-7 helyes kiegészítés.
  J –  4-5 helyes kiegészítés.
 E –  2-3 helyes kiegészítés.

Minősítésem:

NJ –  Megírtam a fogalmazást, 
a szöveg megfelel mind a 
négy követelménynek.

  J –  Megírtam a fogalmazást, 
a szöveg három 
követelményt teljesít.

 E –  Megírtam a fogalmazást, 
két követelményt sikerült 
teljesítenem.
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Őrizd meg 
a felmérőt a 

portfóliódban!

Portfólió
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A felelős polgári magatartás kialakításának lépései
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

Az előző órákon lakhelyedhez, településedhez, az országhoz, az Európai Unióhoz, a jelképekhez, a szoká‑
sokhoz és a hagyományokhoz kapcsolódó tudnivalókat ismerhettél meg. Ugyanakkor megfigyelhetted 
saját és mások magatartását is. 

1  Olvasd el figyelmesen a következő állításokat, majd jelöld a mintának megfelelően a véleményedet!

2   Fogalmazd meg egy-két mondatban, melyik a legfontosabb dolog, amelyet megtanultál annak 
köszönhetően, hogy részt vettél a tanulási egységhez kapcsolódó tevékenységekben!

3  Írj egy mondatot arról, mi változott, vagy mit szeretnél megváltoztatni magatartásodban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek

Egyetértek
Nem 

tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. Lezártuk az első fejezetet. 

b. Érdekesnek és hasznosnak találtam az órák témáját.
c. A hagyományokkal, a közösségekkel és  azok 

hovatartozásával, valamint a közösségi jelképekkel 
kapcsolatos új ismereteket szereztem.

d. Gazdagabbá vált a szókincsem.
e. Megfigyeltem, hogy osztálytársaimmal együtt 

büszkék vagyunk szülőföldünkre.
f. Szívesen vettem részt csoportmunkában.
g. Változatos és játékos feladatok segítségével gyako-

roltam a felelős polgár magatartását.
h. Vonzónak találtam a játékos foglalkozásokat.
i. Nagyon jól együtt tudtam működni osztálytársa-

immal.
j. Osztálytársaim tiszteletben tartották a véleménye-

met.
k. Az elvégzett feladatok segítenek abban, hogy a 

közösség tevékeny és felelős tagjává váljak.
l. A porfóliómba értékes alkotások, szövegek kerül-

tek.

 Töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot, majd helyezd el a portfóliódban!



A GYERMEK JOGAINAK 
ALBUMA

Társaiddal együtt vegyél részt a Ajándékozz egy mosolyt! projektben! A tankönyv 102–103. 
oldalán felfedezheted, hogyan kapcsolódhatsz be a projektmunkába!

Ajándákozz egy mosolyt!PROJEKT

Felderíted a gyermekek jogait.

Ismered a jogaid.

Felelősséget vállalsz.

Tiszteletben tartod mások jogait.

Kideríted, ki foglalkozik a gyermeki 
jogok védelmével.

Megvéded  
a jogaidat.

2 .
FEJEZET

A gyermekek nemzetközi jogai



A gyermekeknek is vannak jogaik

1   Olvasd el a címkékről a Gyermekjo-
gi Egyezményben megfogalmazott 
jogaidat!

   Szerinted miért fontosak a gyerme-
kek jogai?

   Mi történhet a gyermeki jogok meg-
sértésekor, be nem tartásakor?

   Hogyan érezhetik magukat azok a 
gyerekek, akiknek megsértik jogaikat?

SZÓMAGYARÁZAT

• állampolgárság: egy
országhoz való 
tartozás

• fogyatékos: tartós testi,
értelmi vagy érzék-
szervi hiányosság-
gal élő személy

• gondolatszabadság: a
gondolatok szaba-
don való kifejezése

• vallásszabadság: a vallás
szabad kiválasztása 
és gyakorlása 

• kizsákmányolás: egy
személy tisztesség-
telen kihasználása

• kulturális: művészettel,
irodalommal, zené-
vel stb. kapcsolatos

• tisztes: tiszteletet ér-
demlő

• visszaélés: ártó szándé-
kú bánásmód

Felfedezem!

Minden gyermeknek vele-

született joga van az élethez.

A gyermeknek joga van
résztvenni a kulturális vagy művészeti tevékenységekben.

A gyermeknek joga van a megfelelő tá-jékoztatáshoz és az együttműködéshez.

A gyermeknek joga van az egészséghez és az egészségügyiszolgáltatásokhoz.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy 
szabadon kinyilváníthassa véleményét.

A gyermeknek joga van a

szabadidőhöz  és a játékhoz.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy nevetkapjon, és állampolgárságot szerezzen.

A gyermeknek joga van, hogy védve  

legyen az elhagyástól és a kizsákmányolás 

minden formájától.

A gyermeknek joga van 
békében nevelkedni.

A gyermeknek joga van, hogy védve 
legyen  az  erőszak, a visszaélés, az 
elhanyagolás minden formájától.

A gyermeknek joga van, hogy 

családi környezetben nőjön fel.

A gyermeknek joga van a 
gondolat- és vallásszabadsághoz.

A fogyatékossággal élő gyermekeknek ugyan-

olyan jogaik vannak, mint a többi gyereknek.

A gyermeknek joga van 

az oktatáshoz.

A gyermeknek joga van a teljesés tisztes élethez.
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2 .
FEJEZET

1. lecke

A  Gyermekjogi Egyezményről



Olvasd el a Gyermekjogi 
Egyezmény főbb cikkelyeit a 
tankönyv 114–115. oldalán! 
Azonosítsd  a cikkelyekben 

bemutatott gyermekjogokat! 

Függessz ki A gyermekek 
hangja táblára olyan ötleteket, 
amelyek  segítik társaidat ab-
ban, hogy tiszteletben tartsák  

a gyermekek jogait!

  A brit származású Eglantyne 
Jebb már 1919-ben külön sza-
bálygyűjteményt dolgozott ki a 
gyermekek jogairól. 
  Világviszonylatban a fogyaték-
kal élők száma megközelíti a 
650 000 000-ót (a világ  lakossá-
gának 10%-a).

2    Azonosíts  két-két olyan  jogot, amelyet tiszteletben tartanak, il-
letve megsértenek az alábbi helyzetekben! Dolgozz csoportban!

3    Pantomimmal mutass be egyénileg vagy csoportosan 
olyan helyzeteket, amikor tiszteletben tartják/megsértik jogaidat!

  Adj lehetőséget társaidnak, hogy felfedezzék, melyik jogról van 
szó!
  Beszéljétek meg csoportban, milyen következményei lehetnek 
ezen jogok be nem tartásának!

Kutatás - Jogaim a helyi közösségben

Végezz kutatómunkát a helyi közösségben! Gyűjts olyan 
gyermekjogokat, melyeket a közösség, amelyben élsz, tiszte-
letben tart, illetve megsért! Kövesd a 96. oldalon levő  kuta-
tási tervet! Jegyezd le a kutatás eredményeit, és helyezd el a 
portfóliódban!

Alkalmazom!

   Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 1989. november 
20-án fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt, mely meghatá-
rozza, milyen jogokkal rendelkeznek a gyermekek.
   Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) egy fontos nem-
zetközi szervezet, mely 1945-ben jött létre, azzal a céllal, hogy 
biztosítsa a világbéke fenntartását, az államok közti együtt-
működést, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását.
   A Gyermekjogi Egyezmény egy megállapodás,  melyet 194 or-
szág írt alá,  elismerve a gyermekek jogait,  
   Ez az egyezmény Romániában 1990-ben lépett érvénybe. Or-
szágunk kötelező érvényűnek tekinti tiszteletben tartani és 
megfelelő módon alkalmazni. 

Megjegyzem!

December 3-át az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége 1992-ben 
a fogyatékos emberek világnap-
jává nyilvánította, azzal a céllal,  
hogy felhívja a figyelmet a fo-
gyatékossággal élők jogaira.

 Egészítsd ki a digitális 
tankönyvben található kalendá-
riumot, hogy jobban megértsd 
a gyermekek jogainak fontos-

ságát!

December

HOL?
tiszteletben 

tartott jogok
megsértett 

jogok

az iskolában a parkban

az utcán
a baráti 
körben

A gyermekek hangja

Érdekességek

TudástárTudástár

A felelős polgár  
kalendáriuma

 1. csoport 

a családban
 2. csoport 

 3. csoport 

 4. csoport 

 5. csoport 

Hallgasd meg mások véleményét!

Portfólió
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Ki védi meg a jogaimat?

1   Figyeld meg a képeket, és felelj a kérdésekre! Használd a szómagyarázatban szereplő kifejezéseket!

  Milyen gyermekjogokat tartottak be/sértettek 
meg?

  Kik sértették meg a gyermekek jogait?
  Kik segítik a gyermekeket? Kik védik a gyermekek 
jogait a bemutatott képeken?

  Te hogyan cselekednél hasonló helyzetekben?

SZÓMAGYARÁZAT

• áldozat: sérelmet  elszenvedő személy
• együttérzés: mások szenvedésének megértése és a 

segíteni akarás vágya
• sürgősség: szükség az azonnali cselekvésre
• szánalom: sajnálat

Felfedezem!

a.

c.

e.

b.

d.

f.
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2 .
FEJEZET

2. lecke

A jogok betartásáról és megsértéséről



Figyeld meg  a Gyermekvédő hívó-
szám logóját a digitális tankönyv-
ben! Rajzold le ezt a szimbólumot, 
és írj üzenetet azoknak a gyerekek-
nek, akiknek jogait megsértették! 
Munkádat helyezd a portfóliódba!

Alkalmazom!

2   Figyeld meg a képet! Mondd el, mi-
lyen gyermekjogokat sértettek meg! 
Kik segíthetnek a gyermeken?

3   Milyen jogaid sérülhetnek egy on-
line tevékenység alatt? Milyen meg-
oldást javasolsz  jogaid tiszteletben 
tartására?

4   Azonosítsd az alábbi helyzetekben 
be nem tartott gyermekjogokat!

Reține!

Olvasd el a tankönyv 116. oldalán levő irodalmi szövege-
ket, és fedezd fel, mely gyermekjogok vannak tiszteletben 
tartva/megsértve!

Épp most tudtad meg, hogy 
a Polgármesteri Hivatal képvi-
selői tömbházat akarnak épít-
tetni arra a helyre, ahol most a 
játszótér van. 
Mi a véleményed ezzel a dön-

téssel kapcsolatosan? 
Kihez fordulnál segítségért?

December 18-a a Romániában 
élő nemzeti kisebbségek napja. 
Romániában 20 kisebbségben 
élő népcsoport van. A kisebbségi  
népcsoportoknak is ugyanazok-
kal a jogokkal kell rendelkezniük, 
mint a többségben lévőknek.

 Egészítsd ki a digitális 
tankönyvben található 

kalendáriumot, hogy jobban 
megértsd a gyermekekjogok 

betartásának fontosságát!

December 10-e az emberi jogok 
világnapja.  Ezen a napon fo-
gadta el Az Emberi jogok egye-
temes nyilatkozatát az ENSZ 
közgyűlése 1948-ban.

 Egészítsd ki a digitális 
tankönyvben található kalendá-
riumot, hogy jobban megértsd 
a gyermekek jogainak fontos-

ságát!

December

Állást foglalok!

   A  gyermekek és felnőttek tiszteletben tartják vagy megsértik 
más gyermekek jogait.
   A gyermekek jogainak védelme nemcsak a szülők feladata, ha-
nem mindenki másé is, aki a gyermekekkel kapcsolatba kerül, 
így a családnak, a  pedagógusoknak, a  kisközösségnek, az  in-
tézményeknek, az  alapítványoknak vagy egyesületeknek is. 
Az utóbbiak a civil szervezetek nevet viselik.
   A  gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy meghallgassák őket, 
és segítséget kérhessenek. Ha jogaik megsértését tapasztalják, 
tárcsázhatják a Gyermekvédő hívószámot: 116 111. Szakembe-
rek hallgatják meg a gyermek problémáit, és szükség esetén 
segítenek; ha kell, a segítésbe más szervezeteket is bevonnak.

   Sürgősségi esetekben (tűz, balesetek, lopás) a 112-es segélyhí-
vó számot kell tárcsázni, amelynek hívásával azonnali segítség 
kapható a készenléti szervektől (Tűzoltóság, Mentőszolgálat, 
Rendőrség).

   A  segélyhívó számok (112, 116111) indokolatlan használata 
szabálysértésnek minősül, és büntetést vonhat maga után.

December

TudástárTudástár

a) Bálint édesapja megtiltja fiának a szá-
mítógép használatát, mert a gyermek 
bántalmazta osztálytársát. Így, a fiú nem 
tudja elkészíteni az iskolai projektmunkát.

b) Anna elégséges minősí-
tést kapott matematikából. 
Emiatt édesapja nem enge-
di el az osztálykirándulásra.

c) Laura nem lehet tagja az iskola kézilabdacsapatának, 
mert édesanyja attól tart, hogy  összetörhet  a szemüvege.

A felelős polgár  
kalendáriuma

A felelős polgár  
kalendáriuma

  Érvelj a szülők döntése mellett/ellen!
  Te mit tennél a bemutatott helyzetekben?                            

Portfólió
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Megjegyzem!



Vannak jogaim és kötelességeim

  Azonosítsd a képeken szereplő gyerekek jogait!
  Fedezd fel, melyek azok a kötelességek, amelyek az illető 
joghoz tartoznak!
  Képzelj el egy olyan világot, amelyben nem léteznek 
gyermekjogok! Jellemezd ezt a világot 6 szóval!
  Képzelj el egy kötelességek nélküli világot! Milyen lehet 
az a gyerek, aki egy ilyen világban nő fel?

SZÓMAGYARÁZAT

• interjú: irányított párbeszéd előre meghatáro-
zott kérdésekkel egy kijelölt témában

• négysoros: négy sorból álló vers

Felfedezem!

1   Figyeld meg a képeket, majd oldd meg a feladatokat!

Kötelességeim
  Vegyek részt a rendszeres 
orvosi vizsgálatokon!
  Mozogjak sokat! 
  Tartsam be a higiéniai 
szabályokat!
  Kezeltessem a betegsége-
imet!
  Tartsam be a járványügyi 
szabályokat!
  Csak orvos által ajánlott 
gyógyszereket használjak!
  Tiszteljem az egészség-
ügyi személyzetet!
  Ha kórházi ellátásra szo-
rulok, tartsam be a kór-
házi szabályokat!

Az egészséghez való jog-
hoz a következő kötele-

zettségek társulnak:

Jogom van a …

Jogom van a …

Jogom van a …

Kötelességeim…

Kötelességeim…

Kötelességeim…

a.

b.

c.

d.
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3. lecke

A jogokról és kötelességekről



A tankönyv 117. oldalán 
újabb gyermekjogokat fedez-
hetsz fel. Mutasd be ezeket 

szerepjátékkal!
Te milyen jogokat adnál 

a gyermekeknek?

Hogyan hívnád fel társaid 
figyelmét  arra, hogy a 

tanórát zavarva, megsértik 
az oktatáshoz való jogodat? 
Készíts plakátot ötleteidről!

A gyermekek hangja

2    Milyen kötelessége van egy gyermeknek a következő helyzetek-
ben? Egészítsd ki a mondatokat!

  Egy színházi előadáson résztvevő gyermeknek kötelessége …… .
Jó, ha egy összejövetel résztvevői …… .
Ha egy gyermek kölcsönkér egy tárgyat, vigyáznia kell …… . 
Ha autóbusszal utazik egy gyermek, kötelessége …… .
Iskolába menet fontos, hogy …… .

3     Fedezd fel, ki járul hozzá a  képen bemutatott jogok betartásához!

4   Ádám negyedikes fiú, aki nem jár 
iskolába. Fogalmazz öt kérdést, 
melyet feltennél neki egy interjú 
során!

  Mit szeretnél róla megtudni?
  Milyen jogai sérültek?
  Kihez fordulnál, hogy segíts rajta?

Reține!
  Minden gyermeknek ugyanolyan jogai vannak, függetlenül 
attól, hogy hol lakik, milyen nyelvet beszél, mely vallási 
felekezethez, nemzetiséghez tartozik, fiú vagy lány, 
fogyatékkal élő vagy sem, gazdag vagy szegény. 
  Minden gyermeknek vannak kötelességei, melyek nemcsak 
az iskolában vagy otthon érvényesek, hanem az utcán, a 
színházban vagy a sportpályán is. 
  A gyermekek jogait nem lehet eltörölni, megsemmisíteni 
vagy csak néhányuknak biztosítani. Minden egyes gyermeket 
megilletnek ezek a jogok. Nagyon fontos, hogy megismerjék 
ezeket, valamint vállaljanak felelősséget.

Megjegyzem!

Alkalmazom!

Írj egy négysoros versikét, melyben bemutatsz egyet a 
gyermekek jogai közül! Olvasd fel a verset társaidnak! 
Értékeljétek egymás munkáit! Fűzzétek verssé az alkotá-
sokat , majd helyezzétek el a portfóliótokban!

Piknikezni voltál barátaiddal 
a közeli parkban. A találkozás 
végén csak ketten maradtatok 
összegyűjteni a hulladékokat. 

Mi a véleményed azon  
gyermekek hozzáállásáról,  

akik elmentek?  
Mit fogsz majd mondani nekik?

Január 15-én a román kultúra 
napját ünnepeljük. Ezen a na-
pon született  1850-ben Boto-
sánban a román irodalom egyik 
nagy költője,  Mihai Eminescu. 
Ez alkalommal arra emlékezünk, 
hogy minden gyermeknek joga 
van szabadon résztvenni a kul-
turális és művészeti élet-
ben. 

 Töltsd ki a 
digitális tankönyben 

található 
kalendáriumot!

Állást foglalok!

E jog gyakorlása során 
milyen kötelességeid 

vannak?

TudástárTudástár

A felelős polgár  
kalendáriuma

Január

Legyen öröm az iskola 
mindannyiunk számára!

Portfólió
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Alkalmazom!

SZÓMAGYARÁZAT

• kovács: szakember, aki
vasból hevítéssel, 
kalapálással formál 
meg különféle tár-
gyakat, eszközöket 
és alkatrészeket, vala-
mint lovakat patkol

A gyermekeknek joguk van:
• az élethez

• a személyazonossághoz

• az állampolgársághoz

• a családhoz

• az egészséghez

•  a fizikai jelenléti vagy az
online oktatáshoz

• az információhoz

• a  saját véleményhez

• a szórakozáshoz

• a békéhez

• a gondoskodáshoz

• …
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Jogok és kötelességek albuma

2     Olvasd el a szövegré-
szeket, és fedezd fel, 
mely jogaik sérültek 
a gyermekeknek!

„…odajött a Nelli anyja, – az a feketeruhás, szőke úriasszony – hogy 
fölmentesse fiát a szergyakorlatoktól.

– Nem bírja, – mondta az igazgató úrnak – az egyik karja miatt…
De Nelli egészen oda volt, hogy kizárják a szergyakorlatokból.
– Meglátod, anyám, – könyörgött – hogy éppen úgy elvégzem én is,

mint a többiek!
(Részlet Edmondo de Amicis A tornaóra c. írásából)

1   Idézd fel, mit tanultál ebben a fejezetben!

Emlékszem!

Ismétlés

A gyermek egyetemes jogai

„Precossi a kovács fia. Az apja pálinkától részegen megy haza és üti-
veri minden ok nélkül, fölrúgja a könyveit, az irkáit.”

(Részlet Edmondo de Amicis A kovács fia c. művéből)



4     Készíts listát, melyben felsorolod, milyen felelősségeid vannak az isko-
lában és a lakóhelyeden!

5   Alkoss egy 8-10 mondatból álló szöveget, melyben bemutatod, mi-
lyen osztályon belüli tevékenységgel támogatod egy súlyosan beteg 
gyermek egészséghez való jogát!

Előadást szervezünk. 
A begyűlt összeget 

beteg társunk orvosi 
kezelésére ajánljuk fel.

Január 30-a az erőszakmentes iskola 
világnapja. Ez a nap felhívja a felnőttek 
figyelmét arra, hogy a gyermekeket a 
béke,  a kölcsönös segítségnyújtás  és 
egymás jogainak tiszteletben tartása 
jegyében neveljék.  Egészítsd ki 
a digitális tankönyvben található 
kalendáriumot, hogy még többet 
megtudj az erőszakmentességről! 

   ismerjem jogaimat.
   tiszteletben tartsam mások 

jogait.
   felelősséget vállaljak.
   támogassam a jogaikban sér-

tett gyermekeket.
   segítséget kérjek a megfelelő 

személyektől és intézmények-
től jogaim és más gyermekek 
jogainak be nem tartása ese-
tén. 

Képes vagyok arra, hogy...

Január
   Keress képeket a digitális 
tankönyvben az alább felsorolt 
gyermekjogokhoz! 

 tanuláshoz való jog;
 egészséghez való jog;
  szabad véleménynyilvání-
táshoz való jog;

 családhoz való jog;
  pihenéshez és szabadidő-
höz való jog;

 fogyatékossággal élők jogai.

TudástárTudástárA felelős polgár  
kalendáriuma
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3   Olvasd el a képregényt és azonosítsd, mely gyermeki jogok vannak betartva, illetve megsértve!



2   Olvasd el Edmondo de Amicis Az első hó című írásának  
részletét, majd egészítsd ki a hiányos szöveget a megadott 
szavakkal!

1   Olvasd el figyelmesen a következő állításokat a gyermekek jogairól! 
Jelöld a minta szerint az állításhoz tartozó helyes választ! 
a. A gyermekek jogai megtalálhatóak a: 

1. Gyermekjogi Egyezményben. 
2. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában.
3. A Gyermeki Jogok Egyetemes Nyilatkozatában.

b.  Ekkor lépett életbe a Gyermekjogi Egyezmény:
1. 1990. november 20-án.
2. 1989. november 20-án.
3. 1989. december 10-én.

c. A gyermekeknek:
1. csak jogaik vannak.
2. csak kötelességeik vannak.
3. jogaik és kötelességeik vannak.

d. Egy gyermeknek be kell tartania más gyermekek jogait:
1. minden helyzetben.
2. amikor szükségesnek tartja.
3. amikor a többi gyermek is betartja az ő jogait.

e. Akkor hívod a 116 111 Gyermekvédő hívószámot, amikor: 
1. baleset szemtanúja vagy.
2. tüzet észlelsz.
3. megsértik jogaidat.

„Itt van már a fiúk fehér barátja: az  első hó! Már tegnap 
este óta egyre hull, nagy pelyhekben, mint a fehér szegfű. Mily 
pompás volt ma délelőtt! Mindnyájan nagyon örültünk neki, 
mert a hólabdás csaták jártak az eszünkben, meg a csúszká-
lás… Mily nagyszerű volt, – igazi ünnepnap volt – mikor ki-
jöttünk az iskolából! Mind nyargalásztunk végig-hosszant az 
utcán, kiabálva és birkózva, tapicskolva a leves hóban.”

Mennyit tanultam?
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Tudásszintmérő feladatlap

A gyermek jogainak albuma
A gyermek egyetemes jogai

NJ 
  J
 E

Ezt a minősítést értem el…

NJ 

  J

 E

Ezt a minősítést értem el…



3   Figyeld meg a képeket! Azonosítsd minden képen a gyer-
mekjogokat!

4   Olvasd el az alábbi szöveget, mely a gyermekjogok be nem tartá-
sáról szól!

Andrea csak tolószékkel tud közlekedni. Az iskolai könyvtár 
a második emeleten van. Ő nem tud oda feljutni.

Alkoss egy 6-8 mondatból álló szöveget, amelyben bemutatsz egy 
megoldást Andrea jogainak tiszteletben tartására. Tartsd szem 
előtt a következőket!
a. Nevezd meg a megsértett gyermekjogot!
b. Javasolj legalább egy megoldást Andrea jogainak betartására!
c. Írj egy üzenetet a gyermekjogok betartásának fontosságáról!
d. Adj  megfelelő címet a szövegnek!
e. Írj helyesen, betartva a központozási jeleket!

pihenéshez, személyazonossághoz, egészségünk, elhagyás, játékhoz, időjárásnak, jogait, véleményét

a. A részlet tartalmazza a gyermekek pihenéshez és ________ való jogát.
b. Játék közben a gyermekeknek kötelességük tiszteletben tartani más gyermekek ________ .
c. Ha egy gyermek ki szeretné nyilvánítani ________, a többi gyermeknek meg kell hallgatnia.
d. Ajánlott minden gyermeket a nevén szólítani,  minden gyermeknek joga van a ________
e.  A szabadban töltött idő hozzájárul ________ megőrzéséhez, ha az ________ megfelelően vagyunk

öltözve.

a. Tanuláshoz való jog b. ________________

d. ________________c. ________________

Helyezd az is-
meretfelmérőt a 

portfóliódba!

Portfólió
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 E

Ezt a minősítést értem el…

NJ 

  J

 E

Ezt a minősítést értem el…
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Lépések a felelős polgári magatartás kialakításához
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

Ebben a fejezetben lehetőséged volt megismerni jogaidat, és hogy mit kell tenned, ha azokat mások meg-
sértik. Ugyanakkor megfigyelhetted saját és társaid viselkedését  egyes gyermeki jogok betartása/megsér-
tése esetén!

1   Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! Jelöld meg azt a válaszlehetőséget, amely a legjobban 
illik rád!

2   Mutasd be két mondatban, mi számodra a legfontosabb, azok közül, amit megtanultál ebből a 
fejezetből!

3  Fogalmazd meg egy mondatban, mi változott, vagy mit szeretnél megváltoztatni magatartásodon!

 Mentsd le, és töltsd ki a digitális tankönyvben  levő Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! kérdőívet! Nyomtasd ki, és helyezd el a portfóliódban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek Egyetértek Nem 

tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. A 2. fejezet végére értem. 

b. Érdekes és hasznos témákról beszélgettünk.
c. Új információkat szereztem a gyermeki jogokról és

kötelességekről, valamint a jogaimat védő szemé-
lyekről és intézményekről.

d. Hasznos információkat tudtam meg a Gyermekvé-
dő hívószámról és az Egységes segélyhívószámról.

e. Megtapasztaltam, hogy  társaimmal együtt tiszte-
letben tartjuk más gyermekek jogait.

f. Szívesen résztvettem a játékokban és a csoportos
tevékenységekben.

g. Megsértettem társaim egyes jogait.
h. Társaim megsértették egyes jogaimat.
i. Teljesítettem kötelességeimet  otthon és az iskolá-

ban egyaránt.
j. Jól együttműködtem társaimmal.
k. Azok a tevékenységek, amelyeken résztvettem,

segítenek abban, hogy tiszteletben tartsam a gyer-
mekek összes jogait.

l. Értékes munkákat tartalmaz a portfólióm.
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Felismered saját és társaid 
viselkedésében az erkölcsi 

értékeket.

Saját erkölcsi 
értékeid szerint 

cselekszel.

Az erkölcsi 
szabályokat 

betartod. 

Megérted saját és 
mások viselkedésének 

következményeit.

Felelős döntéseket hozol.

Jóérzéssel vagy társaid iránt, 
tevékenyen részt veszel a helyi 

közösség életében.

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK  
ÉS SZABÁLYOK,  

AMELYEKBEN HISZEK

Társaiddal együtt vegyél részt a Felelősen a világhálón című projektben! A tankönyv 104–105. 
oldalán felfedezheted, hogyan tudsz  te is tevékenyen bekapcsolódni a projektmunkába.

Felelősen a világhálónPROJEKT

Értékek, szabályok és erkölcsi-polgári viselkedésminták



Tanulj meg jót cselekedni!

1  Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
Már ismertek, Iringó vagyok. Amikor előkészítő osztályos vol-

tam, nagyon szerettem iskolába járni. A tanító néni szeretett min-
ket. Két jó barátom is volt: Annácska és Róbert.

Harmadik osztályban új osztálytársak érkeztek és minden 
megváltozott. Kezdetben Lujza, az egyik új lány azt mondta, csú-
nya vagyok és a cipőm is olyan, mintha egy fiúé lenne. Nemsokára 
a többiek is csúfolni kezdtek, kikacagtak a ruháim miatt. Majd, 
egyik szünetben Lujza mindenkinek azt mondta, hogy ne játsz-
szanak velem, mert vírusos vagyok és rossz a szagom. A gyerekek 
orrukat befogva szaladtak el tőlem. A  legrosszabb az volt, hogy 
már Annácska és Róbert sem játszott velem. Féltek Lujzától.

Egyik este nagy öröm ért. Nagymamám látogatóba jött és egy 
mókás tolltartót kaptam tőle, melyet londoni kirándulása során 
vett. Piros, emeletes autóbusz alakja volt, különböző rekeszekkel. 
Nagyon boldog voltam.

Másnap az iskolában a tanító néni is megcsodálta vadonatúj 
tolltartómat. A első szünetben Lujza elvette tőlem, és a többiek-
kel dobálni kezdte. Mire becsengettek, a tolltartóm tönkrement, 
gyönyörű ceruzáim törötten hevertek szanaszét.

Épp ezen a napon a tanító néni volt diákjai eljöttek hozzánk, 
hogy segítsenek egy projektmunka megvalósításában. Lujza, ki-
használva, hogy a tanító néni nem látja, meglökte székemet, Miki 
pedig hozzám vágta az uzsonnás dobozát. Kétségbeesetten sírni 
kezdtem. Egyik nagylány észrevette, mi történt és a segítségemre 
sietett. Beszélgettünk azokról a helyzetekről, amikor társaim meg-
aláztak, megszégyenítettek, összetörték dolgaimat vagy bántot-
tak. Elmesélte, hogy mindez vele is megtörtént, de megtanulta, 
mit kell tennie. Tanácsára először a tanító néninek mondtam el 
a történteket, majd szüleimnek. Így tudtam meg, hogy mindazt a 
bántást, amit eddig elszenvedtem, zaklatásnak nevezik, és azonnal 
be kell fejeződnie! Így is történt.

Lujza és én nem vagyunk a legjobb barátnők, de jó osztálytár-
sakká váltunk. Azóta az osztályban mindig megbeszéljük a hely-
telen viselkedést, és megtanuljuk, hogyan oldjuk meg nézetelté-
réseinket. 

SZÓMAGYARÁZAT

• zaklatás (bullying): emberi méltóságot
sértő viselkedés, amely során egy 
személy szándékosan megfélemlít, 
rendszeresen megaláz, háborgat 
másokat

Felfedezem!

  Életének mely pillanatait osztja meg a szövegben 
Iringó?

  Milyen érzelmeket élt át a különböző helyzetek-
ben?

  Mi a véleményed a szereplők viselkedéséről?

  Ki segítette Iringót? Miért?
  Te melyik szereplő lennél a történetben? Miért? 
  Mennyire könnyű jót cselekedni? Hát rosszat?
  Mi alapján döntöd el, hogy hogyan fogsz visel-
kedni? 
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2   Meséld el, hogyan, milyen gesztusok, tettek által éreztetted jósá-
godat családoddal, osztálytársaiddal, szomszédaiddal vagy más 
személyekkel!

3    Fogalmazd meg a következő közmondások üzenetét!

4    Páros munka során beszéljétek meg, miben hasonlítanak, illetve 
különböznek egymástól a következő helyzetek! 
a. Az erdőben a róka felfal egy nyuszit.
b.  Az autóbuszon egy fiatalember agresszíven viselkedik egy moz-

gáskorlátozott, idős bácsival. 
  Kit találtok bűnösnek a fenti helyzetekben? Indokoljátok!
  Mi a különbség a szereplők viselkedésében?

5    Kösd össze, milyen kapcsolattípusok alakulhatnak ki a jóságunk-
nak köszönhetően!

Milyen jótetteid voltak az elmúlt héten? Jegyezd fel őket, 
készíts rajzot vagy csatolj fényképet hozzá! Helyezd el a 
portfóliódban!

Alkalmazom!

   Az állatok az ösztöneiknek engedelmeskedve viselkednek, 
nem gondolkodnak. Ezzel ellentétben az ember gondolkodik 
és képes eldönteni, mi a jó és mi a rossz. 

   A jóság olyan emberi tulajdonság, illetve erkölcsi érték, mely 
abban nyilvánul meg, hogy másokkal szeretettel, tisztelettel  
bánunk anélkül, hogy várnánk cserébe valamit. 

   Minden tettünk által jobbá válhatunk. Az emberi jóság kéz a 
kézben jár más erkölcsi értékekkel, jellemvonásokkal: tisztesség, 
bátorság, igazságosság, nagylelkűség, szolidaritás, önzetlenség, 
tisztelet. Ezek az értékek segítenek minket  EMBERNEK lenni. 

Megjegyzem!

A jó
ság által 

kapcsola
tunk:

szeretetteljes bizalomteljes

védelmező, 
gondoskodó

irigy

konfliktusos
segítségnyújtó

Olvasd el Ezópusz Az oroszlán és 
az egér című tanítómeséjét a 118. 
oldalon, majd fejtsd ki, mennyire 
értesz egyet a Kétszer ad, ki gyor-
san ad. közmondással.

TudástárTudástár

Ha Iringóéhoz hasonló helyzet-
be kerülsz:
  Mondd el szüleidnek, taní-
tódnak, hogy mivel kell meg-
küzdened!
  Figyelj a testbeszédedre! Húzd 
ki magad és nézz magabizto-
san!
  Biztasd magadat: Erős vagyok! 
Bátor vagyok!
  Utasítsd el, ne figyelj a sértő 
megjegyzésekre! Tudnod kell, 
te nem vagy olyan!

Hogyan segíthetsz nehéz anya-
gi helyzetben élő gyermekeken? 

Ötleteidből készíts plakátot!

Február 11-e a betegek világnap-
ja. Ezen a napon, de nemcsak,  
figyelünk a betegekre, a fogyaté-
kossággal élőkre, támogatjuk az 
egészségügyben dolgozók, vala-
mint az  önkéntesek munkáját, 
együttérzéssel, megértéssel for-
dulunk a betegek családja felé. 

 Egészítsd ki a digitális tan-
könyvben található kalendáriu-
mot, hogy jobban megértsd e 

nap fontosságát!

Február

Állást foglalok!

A gyermekek hangja

  Jótett helyébe jót várj!
  Ne csak tudd a jót, hanem tedd is!

A felelős polgár  
kalendáriuma

Adományozzunk könyveket 
és játékokat a nagycsalád-

ban élő gyermekeknek!

Portfólió
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Mit nyersz az együttműködéssel?

1   Olvasd el az alábbi történetet, majd felelj a kérdésekre!

Reggel volt. Az osztály, akár egy méhkas. Csak Dani 
hallgatott. Sápadtan hajtotta fejét a padra. Arcára kiült a 
fáradtság és a szomorúság. A tanító néni melléje telepe-
dett és megkérdezte, mi bántja.

– Fáradt vagyok! Éjszaka rosszul aludtam. Én próbál-
tam segíteni, amennyire erőmből telt.

– De mi történt, Dani? Kinek segítettél?
– Nem tetszett hallani a rádióban? A  szomszédunk

háza kigyulladt egy megolvadt vezeték miatt. Senki nem 
volt otthon, szerencsére a többi szomszéd felfigyelt a két-
ségbeesett állatok hangjára. Több ház veszélybe került. 
A szomszédság hamar hívta a 112-t. Amíg a tűzoltók meg-
érkeztek, addig mindenki a tűzoltásban segítkezett.

Közben az osztály is elcsendesedett. A gyerekek Dani 
padja köré sereglettek, és figyelmesen hallgatták őt.

– És  te hogyan tudtál segíteni? kérdezte izgatottan
egyik osztálytársa.

– Hazavittem a kiskutyákat és próbáltam megvigasz-
talni őket. Mikor a szomszédok hazaérkeztek gyermekeik-
kel: Andrissal és Lidíával, mi szállásoltuk el a a bajbajutott 
családot. A gyerekek nagyon rémültek voltak. A tűz épp 
az ő szobájukban ütött ki. A játékaik, a kedvenc dolgaik, 
mindenük odalett. Lídia csak három éves. Keservesen sírt 
az alvókája, egy puha, rózsaszín nyuszi után. Én felaján-
lottam neki a játékaimat, de még így is soká tartott, míg 
megnyugodott, és csak akkor tudott elaludni, mikor szü-
lei is megérkeztek a tűzoltás végeztével.

Az éjszaka az emberek összetartóak voltak, de ma is 
segítőkésznek kell lennünk! – fejezte be Dani a történetet 
komolyan tekintve társaira. SZÓMAGYARÁZAT

• jótékony:  segítő indíttatású, főleg emberbaráti
(tett)

• felvonulás: tömeges menet, vélemény kifejezése
nyilvános gyűlésen, ünnepségen vagy tilta-
kozáson való részvétellel

• szolidaritás: kölcsönös kötelesség- és segítség-
vállalás

• önkéntes: egy munkára, feladatra saját akaratá-
ból jelentkező (személy)

Felfedezem!

 Milyen szomorú történetet mesél el Dani?
 Milyen érzelmeket él át mesélés közben?
  Voltál már nehéz helyzetben, amikor segítségre volt 
szükséged?
  Segítettél bajbajutott embereken, gyerekeken? Milyen 
helyzetben?
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Olvasd el a 118. oldalon található 
állatmesét, hogy többet megtudj 
a szolidaritás fontosságáról!

TudástárTudástár

Osztálytársad, Álmos rosszul érzi 
magát egy ideje. Megtudod, hogy 
olyan műtéti beavatkozásra van 
szüksége, melyet csak külföldön 
végeznek el, a műtét költségei 

pedig meghaladják a család anyagi 
lehetőségeit.

Hogyan támogathatod Álmost 
ebben a helyzetben?

Állást foglalok!

2    Gyűjtsd össze a SZOLIDARITÁS szó rokonértelmű megfelelőit!

3   Beszéljétek meg páros munka során a következő idézet monda-
nivalóját!

4    Készíts interjút a családoddal, melyben azokról az élethelyzetek-
ről  mesélnek neked, amikor valamilyen nehéz pillanatban segít-
séget kaptak vagy szükségük lett volna segítségre, támogatásra! 
Írj össze tíz kérdést, majd jegyezd le az interjút! Végül fogalmazd 
meg társaidnak az interjú tanulságát!

5    Készíts társaiddal közö-
sen egy plakátot, mellyel  
a helyi közösség bevoná-
sával megoldható prob-
lémákra hívjátok fel a 
figyelmet!

Hetente számolj be jótetteidről! Mesélj arról, hogyan 
érzed magad! Mit érezhetnek azok a személyek, akiken 
segítettél! Rögzítsd beszámolódat rajz, kollázs, vers 
formájában, majd helyezd el a portfóliódban!

Alkalmazom!

   A szolidaritás másokkal közös cél érdekében történő 
együttcselekvés, kölcsönös segítségnyújtás. Ez történhet 
különböző javak elosztása, segítségnyújtás, nehéz helyzet-
ben való támogatás formájában.

   A szolidaritás azt jelenti, hogy két vagy több ember képes-
ségei, energiájuk, anyagi és szellemi javaik felhasználásával 
segítenek a nehéz élethelyzetben levőknek, összefognak 
egy közös cél elérése érdekében. 

Megjegyzem!

„Az álom, amit egyedül álmodsz, csak egy álom. 
Az álom, amit együtt álmodtok, az a valóság.”

 (John Lennon, angol zenész, Beatles együttes tagja)

A segítségnyújtás nemcsak annak 
okoz örömet, aki kapja, hanem el-
tölti a megelégedettség érzésével 
azt, aki adja. Hogyan tudsz jól se-
gítséget nyújtani?
  Döntsd el, kinek van szüksége a 
segítségedre, illetve ki szeretné, 
hogy siess a segítségére!

  Gondold át, mit tehetsz, hogy segíts!
  Kérdezd meg, szüksége van-e a 
segítségre!
  Válassz megfelelő időpontot a 
segítségnyújtáshoz!
  Segíts! Légy tevékeny!

Érdekességek

Február 15-én, 2003-ban elindult 
a háborúellenes mozgalom, amely 
során több mint 600 városban 
tüntettek a háború ellen, és álltak 
ki a béke mellett.

 Egészítsd ki a digitális könyv-
ben található kalendáriumot!

Február

A felelős polgár 
kalendáriuma

Portfólió
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Mit jelent becsületesnek lenni?

1   Olvasd el a következő szöveget, majd válaszolj a kérdé-
sekre!
Nagyszünetben a gyerekek boldogan szaladgáltak az is-

kolaudvaron.
Johanna angol óra után a teremben maradt. Nagyon 

tetszett neki, amit az órán hallott Ausztráliáról. Vajon eljut-
hat egyszer oda? A családja anyagi gondokkal küzd egy ide-
je. Ezért is nem ment ki szünetre. Társai ilyenkor csokoládét, 
kekszet, mindenféle finomságot fogyasztottak, melyeknek ő 
már az ízére sem emlékezett.

Mónika érkezett vidáman, és egy nagy tábla csokoládét 
hozott:

– Tessék, neked is hoztam belőle. Kérlek, fogadd el ezt
a pár kockát!

Johanna arca felderült és kinyújtotta kezét:
– Köszönöm szépen, Mónika! De honnan van a csokid? Reggel még azt mondtad, semmi finomsá-

god nincs.
– Ne aggódj! Amália táskájából esett ki a tornateremben. Gyorsan felvettem, és a táskámba tettem.

Szerencsére, nem látta senki!
Johanna jókedve azonnal elpárolgott. Nagyon kívánta azt a csokoládét, éhes is volt, és régóta nem 

evett édességet. De… a gondolat, hogy lopott holmi, nem hagyta, hogy elvegye.
– Mónika, ez a csoki nem a tied, hanem az Amáliáé! Gondoltál rá? És magadra? Te becsületes gyerek

vagy, nem teheted ezt!
– Johanna, ezt senki sem fogja úgysem megtudni, te pedig a barátnőm vagy, és nem fogsz elárulni!
Johanna csendben kézenfogta barátnőjét, és Amália osztályához vezette.
– Mónika, én a barátod vagyok, és nem engedem, hogy ezt tedd! Együtt visszaadjuk a csokit!
A lányok visszajuttatták Amáliának a csokoládét. Ő pedig mindenkit megkínált belőle, de elsősor-

ban a két barátnőt. 

SZÓMAGYARÁZAT

• méltó: valamire érdemes, illő
• tisztesség: ragaszkodás becsületes elvekhez;

önkéntes felelősségvállalás, ami alapján 
egy személy a saját döntéséből fakadóan 
becsületes vagy őszinte

• méltányosság: egy személlyel vagy helyzettel
kapcsolatban igazságos hozzáállás

Felfedezem!

  Hogyan jellemeznéd Mónika viselkedését? Hát a Johan-
náét?

  Te hogyan jártál volna el Mónika, illetve Amália helyében?
  Indokold 4-5 mondatban, miért kell tisztességesnek len-
nünk!

2   Csoportmunka során beszélgessetek Nică, a Gyermekkorom emlékei című 
alkotás szereplőjének  csintalanságairól. Mutassatok rá, hogyan sértette 
meg a tisztesség szabályait, és tetteinek milyen következményei lettek!
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Olvasd el A holló és a róka című 
versesmesét a 119. oldalon, 
majd jellemezd a két szereplőt! 
Fedezd fel Nică kalandjait a 119-
120. oldalon!

TudástárTudástár

A szóbeszéd szerint Gyuri 
osztálytársad csúnyán beszélt, 
viszont te soha nem hallottad 
őt csúnyán beszélni. Arra gon-
dolsz, hogy a szóbeszéd nem 

igaz. Tudod, hogy pletykát ter-
jeszteni nem helyes akkor sem, 

ha igaz, akkor sem, ha téves. 
Ha a szóbeszéd nem igaz, az 

azt jelenti, hogy hazudsz.
Mit fogsz tenni?

Állást foglalok!

  Léteznek olyan iskolák a világon, 
amelyekben  Etikai kódex szerint 
viselkednek a tanulók. E kódex 
szellemében a szekrényeket nem 
zárják, a vizsgákon mindenki leg-
jobb tudása szerint teljesít, csalá-
si kísérlet nélkül. 

Érdekességek3   Csoportosítsd három irodalmi alkotás (mese, elbeszélés, vers) 
szereplőit az alábbi szempontok szerint!

4    Olvasd el a következő szöveget!
Dániel azt mondta édesanyjának, hogy biciklijét Misi törte 

össze. Édesanyja elhitte, és felkereste Misi szüleit, hogy tudassa 
velük a történteket. 

Misire nagyon megharagudtak a szülei.

  Folytasd a történetet, találd ki, mi történhetett időközben, ha 
Dániel édesanyja ezt mondta a fiának !

– Nem azért haragszom rád, mert hazudtál nekem. Azért
haragszom, mert ezentúl nem hihetek neked. 

5  Keresd a hazugságot!
Minden tanuló írja fel egy papírra  a nevét, majd  négy állítást saját 
magáról, melyből három igaz legyen, egy pedig hamis!
Párokat alkotva fedezzétek fel a hamis állításokat!

Alkalmazom!

   A tisztesség olyan erkölcsi érték, mely egyaránt jelent be-
csületes viselkedést, igazságosságot, őszinteséget, hűséget 
valamint a jó és rossz megkülönböztetését.

   Egy tisztességes személyre a méltó, lelkiismeretes, becsüle-
tes viselkedés jellemző. 

   Tisztességesnek lenni azt jelenti, hogy elismered tetteidet 
és vállalod a következményeket. Nem tisztességes mást ál-
lítani, mint ami valójában történt.

   Ne feledd! A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sán-
ta kutyát. Az igazságot a tyúk is kikaparja.

Alkosd meg társaiddal iskolád  vagy osztályod Etikai 
kódexét! Legyen benne legalább tíz javaslat a tisztességes 
magatartásra! Te is járulj hozzá a munkához legalább egy 
javaslattal! 
Helyezd el a kódexet a portfóliódban!

Megjegyzem!

Tisztességes szereplők 
  Igazat mondanak. 
  Nem lopnak.

Tisztességtelen szereplők
  Hazudnak.
  Becsapnak másokat.

A felelős polgár 
kalendáriuma

Február 20-a a a társadalmi igaz-
ságosság világnapja. Ennek célja, 
hogy támogassák a szegénység 
elleni küzdelmet, a tisztességes 
munkához való jogot, férfiak és 
nők egyenjogúságát, illetve állja-
nak ki a szociális védelemhez és 
megkülönböztetés nélküli élethez 
való jogokért mindenki számára.

 Töltsd ki a digitális tanköny-
ben található kalendáriumot!

Február

Portfólió
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Önzetlenség az önzéssel szemben

1   Nevezd meg, milyen tetteket hajtanak végre a mellé-
kelt képek szereplői!

2  Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Hideg, esős, tél végi délután volt. Dávid testvérével 
A 101 kiskutyát nézte. A gyerekeket lenyűgözték a kisku-
tyák kalandjai. Dávid időnként kérdéssel fordul nagyma-
májához:

– Nagyi, hogyan sikerült megmenteni a kiskutyákat?
Mit nyertek azzal a farmon élő kutyák, hogy segítettek 
Pongónak és Perditának megtalálni a kölyköket?

– Dávid, ők jót szerettek volna cselekedni, megmen-
teni a kölyköket, még akkor is, ha saját magukat veszélybe 
sodorták.

– Kedveseim, szólt közbe anyukájuk, ahogyan a ku-
tyák segítettek egymáson a nehéz helyzetben, éppen úgy 
segítenek az emberek is egymáson. Az önzetlenség fontos 
dolog, mert az emberiség egymást segítve, együttműköd-
ve hozta létre mindazt, ami ma körülvesz minket.

– Anya, én sokat olvastam olyan emberekről, akik
másokat segítettek a nehéz helyzetekben. Például egy 
nagy földrengés idején bátor és jószívű emberek mentet-
ték ki társaikat a romok alól.

– Így van, kedvesem! Szükség idején, mikor minden
perc számít, a hétköznapi emberek hősökké válnak, tet-
teikkel emberéleteket mentenek. Önzetlenek nemcsak 
vészhelyzet esetén lehetünk. Ne feledd! Minden apró ked-
vesség számít! Mosolyogj rá a járókelőkre, adj egy szál vi-
rágot, vagy hívd fel telefonon egy magányos rokonodat! 
Számos lehetőség van jót cselekedni.

És még valami: az önzetlenség ragályos.

SZÓMAGYARÁZAT

• önzetlen: más felé forduló, odaadó (ember),
aki nem a maga hasznát keresi, hanem 
mások javára cselekszik

• önző: csak magára gondoló (személy), aki
csak a saját érdekeit nézi, és másokéra 
nincs tekintettel

Felfedezem!

  Az édesanya hogyan bátorítja gyerekeit az ön-
zetlen viselkedésre?

  Te voltál már önzetlen? Kivel és milyen helyzet-
ben?

  Milyen eseményekről beszélgetnek a gyerekek 
a felnőttekkel?

  Milyen viselkedésről esik szó a szereplők közti 
párbeszédben?

a.

b.
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3   Gyűjtsd össze az ÖNZETLENSÉG szó rokonértelmű megfelelőit!

4   Mit üzennek neked a következő idézetek?

5    Keresd meg a világhálón H.C. An-
dersen A vadhattyúk c. meséjét, és 
figyeld meg, hogy a kis királylány 
milyen próbákon megy keresztül! 
Lehet  ő az önzetlenség példaképe 
számodra? Indokold válaszodat?

6   Csoportmunka során javasoljatok olyan tevékenységeket, me-
lyek által  lakóhelyetek hátrányos helyzetű gyerekekeit és időseit 
segítitek, támogatjátok! 

Alkalmazom!

   Az önzetlenség olyan erkölcsi érték, jellemvonás, amely 
nagylelkűségben nyilvánul meg, amikor egy személy mások 
érdekét tartja szem előtt, még akkor is, ha ez néha kocká-
zatvállalással jár.

   Az egoizmus (önzés) az önzetlenség ellentéte, olyan jel-
lemvonást jelent, mely által a személy mindenki elé helyezi 
saját érdekeit, és csak akkor  járul hozzá mások céljainak 
megvalósításához, ha az egybeesik az övével. Az egoista 
ember csakis saját magát állítja tevékenysége, viselkedése 
középpontjába, másokra egyáltalán nincs tekintettel. 

Megjegyzem!

  „Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az em-
ber másokon segít, egyben önmagán is segít.” 

(Ralph Waldo Emerson)
  „Adni kell, adni, mindent odaadni:/ Munkát, erőt, életet,/

Pénzt, ruhát és kenyeret./ Könnyet, mosolyt, simogatást.../
Odaadni akárkinek,/ A legelső nincstelennek./ Szeretetet
adni-adni,/ S érte semmit sem kívánni!”  (Teréz anya)

www  Az Országos Katasztró-
favédelemi Felügyelőség interne-
tes oldalán kövesd a gyermekek-
nek szóló tájékoztató anyagokat, 
hogy megtudd, hogyan kell vi-
selkedni földrengés vagy árvíz 
esetén!

TudástárTudástár

Minden év március 4-én megem-
lékezünk az 1977-es pusztító erejű 
bukaresti földrengésről. Nagyon 
sokan vesztették életüket, számos 
épület dőlt össze. Nagyon fontos, 
hogy megtanuljunk helyesen cse-
lekedni földrengés esetén!

 Töltsd ki a digitális tanköny-
ben található kalendáriumot!

Március

Állást foglalok!

Sikerült kigyűjtened a pénzed 
egy régóta kiszemelt játékra. 
Éppen, mikor megvásárolnád, 
az iskola gyűjtést szervez egy is-
kolatársad részére, akinek árvíz 
sújtotta otthonát. Ha felaján-
lod a pénzt, nem tudod meg-
venni a játékot. Mit fogsz tenni?

Érdekességek 
Romániában  is létezik az Or-
szágos Katasztrófavédelemi Fel-
ügyelőség, melynek fő feladata a 
katasztrófák hatósági megelő-
zése, veszélyhelyzetekben  em-
berek megmentése, elsősegély-
nyújtás,  tűzoltás végrehajtása, 
árvíz, földcsuszamlás, földren-
gés, járvány, szárazság vagy más 
vészhelyzet káros következmé-
nyeinek felszámolása, a helyre-
állítás-újjáépítés megvalósítása.

Bárki lehet hős! Az önzetlenséggel nemcsak nehéz élet-
helyzetekben találkozunk. Mindnyájan önzetlenek vagy-
tok: amikor megvigasztaljátok társaitokat, ítélkezés nélkül 
meghallgatjátok, segítetek megoldást találni a problémá-
jára. 
Találkoztál már önzetlen személyekkel a lakóhelyeden? 
Mutass be egy ilyen személyt egy rövid fogalmazásban! 
Helyezd el írásodat a portfóliódban!

A felelős polgár 
kalendáriuma

Portfólió
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A tisztelet arcai

1   Olvasd el az alábbi szöveget, majd felelj a kérdésekre!

Laci nagyon tehetséges a sakkban. Igazából ő a leg-
jobb a sakk-klubban, melynek már régóta tagja. Mégis 
legtöbb osztálytársa nem játszik vele. És nem azért, mert 
mindig ő nyer, hanem azért, mert folyton beszél játszma 
közben:

– Nem hiszem el, hogy ilyen lépést tettél! Köszi! Sakk
matt!

Az osztálytársaknak nem tetszik, hogy Laci még akkor 
is beleszól a játékba, amikor mások sakkoznak:

– Én a helyedben nem tettem volna ezt! Katasztrofális
lépés!

Ezzel nagyon megbántja társait, akik megalázva érzik 
magukat.

Az  osztály a sakkturnéra nem Lacit választotta ki, 
hogy képviselje az iskolát. Ő gondolkodóba esett:

– Nem hiszem el, hogy nem engem választottak!
Mindenki tudja, hogy én vagyok a legjobb játékos az is-
kolában!

– A legjobb sakkjátékos nem feltétlenül a legalkalma-
sabb személy az iskola képviselésére. – mondta az igazga-
tó bácsi. Majd így folytatta:

– Laci, nem mindig vagy tisztelettel mások iránt. Be-
szédeddel, viselkedéseddel sokszor megsértesz másokat.

– Én csak segíteni próbáltam… – felelte ő szomorúan.
– Legközelebb kérdezd meg, szükségük van-e segít-

ségre! Nem avatkozhatsz mások dolgaiba, akárhányszor 
úgy tartja kedved, nem is törődve érzéseikkel. Mielőtt cse-
lekszel, kérdezd meg magadtól, hogy te szeretnéd-e, hogy 
veled is így viselkedjenek! Ha válaszod Igen, azt jelenti, jól 
döntöttél. Ne feledd, Laci, egy tisztelettudó személy min-
dig udvarias!

SZÓMAGYARÁZAT

• megaláz: csúnyán leszól, megszégyenít,
megsért másokat emberi méltó-
ságukban

Felfedezem!

  Helyes volt más tanulót választani az iskola 
képviselésére? Miért igen/nem? Mi történhe-
tett volna?

  Miben tehetséges Laci?
  Hogyan viselkedik ő?
  Tehetsége feljogosítja őt erre a viselkedésre?
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3   Illemszabályok
Játsszátok el a következő helyzeteket figyelve az illemszabályok-
ra! Egy társatok vállalja a megfigyelő szerepét, és a szerepjáték 
után mondja el észrevételeit, tegyen javaslatokat!

a.  Egy idősebb személy és egy gyerek ismerkednek.
a.  Egy ruhaboltban a vásárló zakót szeretne venni az elárusítótól.
a.  Egy gyerek a parkban megdob labdával egy padon ülő fel-

nőttet.

Alkalmazom!

   A tisztelet egy olyan erkölcsi érték, amely többfélekép-
pen nyilvánul meg. A tisztelet azt jelenti, hogy udvariasak, 
kedvesek vagyunk másokkal, megértést tanúsítunk mások 
iránt. Mindez megjelenik magatartásunkban, beszédünk-
ben. Például pontosak, igazságosak, megértőek vagyunk a 
társainkkal való kommunikációban. 
   Nemcsak önmagunkat és embertársainkat kell tisztelnünk, 
hanem tiszteletet tanúsíthatunk a helyi közösség  iránt is, 
például elismerve és népszerűsítve a helyi hagyományokat, 
büszkén vállalva nevünket és népviseletünket. 

A fenti szerepjátékok során készítsetek fényképeket vagy 
rajzokat, melyeket helyezzetek el a portfóliótokban!

Megjegyzem!

Olvasd el a 121. oldalon találha-
tó A látogatás és Goe úr című 
olvasmányokat! Mondjatok pél-
dákat a főszereplők tiszteletlen 
viselkedésére! 

TudástárTudástár

Március 8-án ünnepeljük a nők 
nemzetközi napját. Ez a nap az 
egyszerű, de mégis történelmet 
alakító nők napja, ami a nők 
évszázados küzdelmét eleveníti 
fel, melyet az egyenlő jogokért és 
lehetőségekért vívtak.

 Töltsd ki a digitális tankönyv-
ben található kalendáriumot!

Március

Állást foglalok!

A gyermekek hangja

Nagyszünetben a gyermekek tíz-
óraiznak. Réka mindig gyümölcsöt 
és müzlis joghurtot hoz magával.  
Luca ezért kineveti, kisbabának 
nevezve Rékát. 
Mit gondolsz Luca magatartásáról?

Rajzoljátok meg lakóhelyetek 
„tiszteletfáját”! A levelekre 
írjátok rá, hogyan 
fejeztek  ki tisztele-
tet, megbecsülést a 
lakóhelyetek iránt. 
Ne feledjétek: az 
egészséges fának sok 
levele van!

A felelős polgár 
kalendáriuma

2   Hogyan mutatod ki tiszteleted a következő helyzetekben? Egé-
szítsd ki csoportmunka során a fürtábrát ötleteiddel! 

Köszönés

1. csoport

Pontosság

2. csoport
Látogatóban Öltözködés

4. csoport

3. csoport

Színházban

UDVARIASSÁG

5. csoport

Bevásárlási illemszabályok!
• Az üzlet bejáratánál elsőbbséget adunk a távozóknak!
•  Nem érintjük meg a csomagolatlan termékeket: kenyereket,

péksüteményeket, édességeket.

Portfólió
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Felelősségteljes személy vagyok?

1   Olvasd el az alábbi szöveget, majd felelj a kérdésekre!

A vakációban Robi különleges utazáson vett részt. Meg-
látogatta Ekostadent, egy svédországi ökovárost. Hazatérve 
lenyűgözve mesélt társainak az ott tapasztalt furcsaságokról:

– Ekostaden az első európai ökováros, melynek energiael-
látását teljes mértékben helyben oldották meg megújuló ener-
giaforrások által.

– Mit jelent, hogy megújuló energiaforrás? kérdezte egy
osztálytársa.

– A  klasszikus energiaforrások, mint a kőolaj, földgáz,
szén véges energiaforrások, és a környezetet is szennyezik. – 
kapcsolódott be a beszélgetésbe a tanító bácsi. Az ország és 
minden település fejlődését segíti, ha megújuló energiaforrá-
sokhoz fordulnak, mint a víz, a nap, a szél, amelyeket zöld ener-
giaforrásoknak is neveznek.

– Igen, meglátogattunk egy szélerőművet, mely ezer la-
kóház energiaszükségletét biztosította. A  lakók ezt napele-
mes rendszerekkel egészítették ki, ami a nap melegét tárolja és 
használja fel vízmelegítésre.

– Nagyon ötletes!-mondta Anna. – De hogyan küszöböl-
ték ki az autók környezetszennyezését?

– Megfigyeltem, hogy a tömegközlekedés jól szervezett,
a bioüzemanyaggal működő buszokkal bárhova pillanatok alatt 
el lehet jutni, továbbá nagyon sokan biciklivel közlekednek.

– Miért volt szükség ezekre a változásokra?
– Gondoljatok csak a levegőre, melyet belélegzünk, a boly-

gónk egészségére – mondta a tanító bácsi.
– És mi mit tehetünk? – kérdezte Johanna.
– Ekostadenben előírás, hogy a lakóházaknak legalább 10

„zöld pontot” ki kell alakítaniuk: legyen az madárfészek, virá-
goskert vagy épp zöldségeskert. Azt hiszem, mi is elkezdhetünk 
ilyeneken munkálkodni – mondta bizakodva Robi.

SZÓMAGYARÁZAT

• ökológia: környezettan, az élőlénynek és
környezetének viszonyával, kölcsön-
hatásával foglalkozó tudomány

• megújuló energiaforrás: olyan energia-
forrás, amely természeti folyama-
tok során folyamatosan rendel-
kezésre áll, vagy újratermelődik, 
pl. a szélenergia, a napenergia, 
a vízenergia, az óceánból nyert 
energia stb.

• környezetszennyezés:  a levegőt, a ter-
mőtalajt és a vízkészletet ért káros 
hatások összessége

Felfedezem!

  Mit felelnél Johanna kérdésére?
  Lakóhelyeden hogyan lehetne csökkenteni a 
környezetszennyezést?

  Miben különbözik Ekostaden a te lakóhelyedtől?
  Robi beszámolójából mi keltette fel az érdek-
lődésedet?
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2   Párban beszéljétek meg, majd javasoljatok felelősségteljes viselke-
dést az alábbi helyzetek megoldására!

a.  Megrongáltál egy padot, de senki sem látta. A tanító bácsi
megkérdezi, ki tette.

b.  A labda kigurult az úttestre. Oda akarsz szaladni, hogy kivedd
az autók kerekei alól.

3   Folytasd a listát legalább három olyan példával, mely lakóhelyed 
iránti felelősségteljes, kötelességtudó magatartásodat tükrözi!

Alkalmazom!

   Felelősséget vállani vagy felelősségteljesen viselkedni azt 
jelenti, hogy mindent megteszel, és  legjobb tudásod szerint 
cselekszel a jó cél elérése érdekében. 

   Felelősségeid közé tartozhat: nagyszüleid segítése, a kutyád 
megetetése, házi feladatod elkészítése, az iskolai szabályzat 
betartása, higiéniai szabályok betartása stb.

   A felelőtlen viselkedés kötelességeid mulasztását jelenti, 
melynek negatív következményei lehetnek. 

   Mielőtt valamit mondasz vagy teszel, kérdezd meg magad-
tól: Ha ezt teszem, mi fog történni? Ez segíthet elkerülni a 
nehéz helyzeteket. 

Megjegyzem!

Olvasd el a 123. oldalon Elia Da-
vid a Lustaság és Butaság című 
olvasmányát, majd nevezz meg 
egy kötelességtudó/felelősség-
teljes szereplőt!

TudástárTudástár

Állást foglalok!
Szüleidtől megtudhatod, hogy 
az utóbbi évek erdőkivágásai-
nak következtében a lakóhelye-
den élőknek egyre több prob-
lémával kell megküzdeniük: 
földcsuszamlások, erős szélvi-
harok télvíz idején.
Te mit tehetsz osztálytársaiddal?

Érdekességek
Kötelességtudó személy vagy?
Felelj a kérdésekre és kiderül!
  Hamar feladod, ha valami nem 
sikerül?
  Tudsz veszíteni a játékban?
  Uralkodsz magadon, ha nem 
minden alakul úgy, ahogyan 
szeretnéd?

Ne feledd!
  Légy kitartó és sikerülni fog!
  Örülj a játéknak, légy büszke 
arra, amit elértél!
  Ne bánts meg másokat sem 
szavakkal, sem tettekkel!

Származási hely: Románia
Gondolkodtatok már azon, hogy honnan származnak 
azok az élelmiszerek, amlyeket fogyasztotok? Csoport-
munkában gyűjtsetek élelmiszercsomagolásokat, és egy 
térképen jelöljétek be, hogy a világ mely pontjairól jut-
nak el ezek az  élelmiszerek az asztalunkra! Ezek a helyek 
milyen messze vannak az országunktól? Tényleg ennyit 
kell utaznia egy élelmiszernek? Hogyan tudjátok támo-
gatni a helyi termelőket? Ötleteiteket levél formájában 
juttassátok el a helyi tanácsnak. Helyezzétek el a levelet a 
portfóliótokban is!

Március 21-én van az erdők vi-
lágnapja. Ez az ünnepnap felhív-
ja a figyelmünket arra, hogy er-
dők és fák nélkül nem élhetünk, 
évente mégis 15 milliárd fával 
csökken a Föld erdőállománya.

 Töltsd ki a digitális tanköny-
ben található kalendáriumot!

Március

A felelős polgár 
kalendáriuma

Kötelességtudó állampolgár vagyok!
 Betartom a szabályokat!
 Vigyázok saját dolgaimra és a közjavakra!
 Észszerűen használom a természeti erőforrásokat!
 …

Portfólió
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Az erkölcsi szabályok az életed részei

1  Olvasd el az alábbi szövegeket, majd felelj a kérdésekre!

a. Látogatók érkeznek hozzátok. Karcsi a vendégek fia.
Vacsora után elhívod Karcsit a szobádba játszani. Ő keresgélni 
kezd a szekrényedben, kipakol minden fiókból újabb játékok 
után kutatva. Látva a rendetlenséget, amit maga után hagy azt 
javasolod:

– Gyere, inkább társasozzunk az asztalnál!
– Nekem nincs kedvem asztal mellett ülni! Tán múzeum

ez a szoba?
  Mit gondolsz Karcsinak, mint vendégnek a viselkedéséről?
  Milyen viselkedési szabályokat sért meg a vendég?
  Szívesen barátkozol vele a továbbiakban? Miért igen/nem?

b. Egy lánycsapat tagja vagy, akikkel nagyon jól érzed ma-
gad. Észreveszed, hogy egy ideje a lányok furcsa dolgokba akar-
nak bevonni.

Egyik nap azt javasolták, hogy menjetek be egy papírbolt-
ba, és szervezzetek egy versenyt: Ki tud kisuranni a boltból egy 
képeslappal anélkül, hogy kifizetné?

Mivel nem voltál hajlandó ebben résztvenni, egész úton 
hazafelé kórusban kiáltották utánad, hogy: „Gyáva nyúl!”.

 Milyen erkölcsi szabályokat sértettek meg a lányok?
  Milyen erkölcsi szabályokat kell betartanod, hogy tagja le-
hess egy csoportnak?

  Hogyan befolyásolja ez a történet a lányokkal való kapcso-
latodat?

c. Bérleted van a lakónegyedhez közeli könyvtárba.
A  könyvtár különféle tevékenységein is részt szoktál venni. 
Most épp teremrendezésben segítesz, mert olvasóest lesz. Két 
osztálytársadat, Adriánt és Iringót is elhívod a teremrendezési 
tevékenységre.

– És ezt miért kell megtennem? Kapok majd valamit cse-
rébe? – kérdezi Iringó.

– Meg kell oldanom a matematika házi feladatomat, nem
fecsérelhetem az időmet ilyesmikre! – így Adrián.

 Mi a véleményed Adrián és Iringó viselkedéséről?
 Hogyan jellemeznéd őket? 

Felfedezem!
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2   Azonosíts csoportmunka során öt erkölcsi szabályt, melynek 
eleget tesznek/megsértenek a helyi közösségedben!

3   Ahhoz, hogy egy csoport tagja legyél, fontos, 
hogy betartsd a csoport szabályait. Mit teszel, 
ha a csoport egy helytelen döntést hoz?

4   Az ember társas lény. A társadalomba való beilleszkedés érdeké-
ben részt kell venned a közösségi életben. Állíts össze egy listát 
azokról a szabályokról, melyeket be kell tartanod, hogy megvédd 
magadat és környezetedet a SARS-COV2 vírusfertőzéstől. 

Alkalmazom!

   Ahhoz, hogy az emberek harmóniában élhessenek, be kell 
tartaniuk a törvényeket és az erkölcsi normákat, szabályo-
kat.

   Az erkölcsi szabályok azon elvek összessége, amelyek a he-
lyes és helytelen, a  jó és rossz megkülönböztetését segítik 
a cselekvés szintjén.

   Az erkölcsi szabályok erkölcsi értékeket feltételeznek: jóság, 
igazságosság, tisztesség, tisztelet, igazság. 

   Az erkölcsi szabályok módosulhatnak a történelem folya-
mán, viszont az erkölcsi értékek minden korban állandóak. 

   Például az őszinteség, tisztesség, méltóság, emberségesség, 
és kötelességtudat maradandó értékek. 

Készítsetek plakátokat, melyek a  játszótereken való do-
hányzás ellen szólnak! Lamináljátok, majd iskolátok és 
a helyi tanács jóváhagyásával helyezzétek ki a játszóte-
rekre!
Helyezd el portfóliódban saját plakátod fényképét!

Megjegyzem!

Olvasd el  I. L. Caragiale  121. olda-
lon található A látogatás c. olvas-
mányát. Figyeld meg, hogyan vál-
toztak az idők során a dohányzás 
szabályai! Beszélgess a dohányzás 
egészségre gyakorolt hatásairól 
a dohányzó és a nemdohányzó 
személyek esetében!

TudástárTudástár

Állást foglalok!
Iskolád két művészi produkció-
val készült a Település napjának 
ünnepére.
Az egyik csapatban más nemze-
tiségű gyerekek is vannak. A csa-
pattársaid nem értenek egyet 
azzal, hogy ők is fellépjenek.

Szerinted ez helyes?
Hogyan jársz el?

A gyermekek hangja
Első kétnapos kirándulásodra 
készülsz az osztálytársaiddal. 

Gyűjtsd össze és függeszd ki a 
kiránduláson betartandó erköl-

csi szabályokat!

Március 21-e a faji meg külön böz-
tetés elleni küzdelem nemzetközi 
napja. Ezen a napon különböző 
események szervezésével az in-
tolerancia (el nem fogadás) és a 
rasszizmus veszélyére hívják fel a 
figyelmet.

 Töltsd ki a digitális könyved-
ben található kalendáriumot! 

Március

A felelős polgár 
kalendáriuma

Követem a szervezők 
utasításait!

  Betartom a hivatalos szervek által közölt szabályokat!
  Kerülöm a zsúfolt helyeket!

Betartott erkölcsi szabályok:
  Az emberek udvariasan beszél-
nek egymással. 

  …

Megszegett erkölcsi szabályok:
  Egyes gyerekek hazudnak szüle-
iknek. 

  …

Portfólió
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Miért van szükségünk az erkölcsi szabályokra?

1   Minden nap döntéseket hozol. Vannak könnyen meghozható 
döntések, és vannak olyanok, melyeknél el kell gondolkodnod. 
Fontos, hogy helyes döntéseket hozz, figyelembe véve az erköl-
csi értékeket és szabályokat! Egy döntéshelyzetben sokat segít, 
ha elgondolkodsz a következőkről (a helyes döntés meghozata-
lának lépései):

 NYOMÁS  Van valaki, aki nyomást gyakorol rád, hogy olyan 
döntést hozz, amely nem tűnik számodra helyesnek?

 KOCKÁZAT  Kockázatot vállalsz, ha ezt a döntést meghozod? 
Döntésed befolyásolja mások egészségét vagy másokkal való 
kapcsolatodat?

 MEGFIGYELÉS   Minden információt figyelembe vettél ahhoz, 
hogy  dönteni tudj?

 KÖVETKEZMÉNYEK  Milyen következménnyel jár ez a dön-
tés? Melyek a rövid- és hosszútávú hatásai?

 ÉRZELMEK  Mit érzel ebben a helyzetben? Ha bizonytalan vagy 
a döntéshozatalban, tudasd környezeteddel!

 GONDOLJ MAGADRA IS!  Értékes ember  vagy saját gondo-
latokkal, értékekkel. Azonnal kell döntened? Néha, ha nem áll 
rendelkezésedre elegendő idő gondolkodni, helytelen döntést is 
hozhatsz. Ha több  időre van szükséged, kérj haladékot.

Felfedezem!

2   Figyeld meg a képeket, majd feleltesd meg a helyes döntés meg-
hozatalának lépéseivel!

3   Olvasd el a következő szövegeket! Azonosítsd azokat az erkölcsi 
szabályokat, amelyeket megsértesz vagy betartasz a döntésho-
zatal során!

a. Épp a születési hónapod van és el
kell menned a családorvoshoz éves fel-
mérésre. A rendelő előtt sok beteg vára-
kozik. Kint süt a nap, barátaid biciklizni 
mentek. Így tanakodsz magadban: Be-
menjek, anélkül, hogy kivárnám a soro-
mat? Tegyek úgy, mintha rosszul érezném 
magam, hogy hamarabb behívjanak? 
Kérjek időpontot egy másik napra?

b. Életed első atlétika versenyén veszel részt osztály- és
iskolatársaiddal. A  startvonalon a gyermekek lökdösőd-
nek, hogy minél előnyösebb helyet tudjanak elfoglalni. 
A verseny ideje alatt észreveszed, hogy vannak gyermekek, 
akik el akarnak gáncsolni másokat. Jenő, az osztálytársad 
megbotlik, elesik, úgy tűnik komoly sérülést szerzett a 
lábán. Tanakodsz magadban: Megálljak és segítsek neki? 
Folytassam a versenyt, nehogy értékes időt veszítsek? Jenő 
már vett részt versenyeken, de nekem ez az első!

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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8. lecke

Az erkölcsi szabályok betartásáról



5    Mutassatok be szerepjáték során egy olyan helyzetet, 
amelyben az erkölcsi szabályok betartása merül fel! Inspirálódhat-
tok a mesék világából is (pl. Hamupipőke, Hófehérke, Szépség és a 
Szörnyeteg) vagy a való életből. Adjátok elő a helyzetjátékot az 
osztáy előtt és beszéljétek meg, mi újat tanultatok!

Alkalmazom!

  Az erkölcsi szabályok az életünk részei. Fontos szerepük van 
a mindennapok során, befolyásolják a helyes döntéshoza-
talunkat, magatartásunkat, másokkal való kapcsolatunkat.

  A törvények betartását a hivatalos szervek ellenőrzik (igaz-
ságügy, rendőrség), viszont az erkölcsi szabályok betartása 
önkéntes alapon működik.

  Az erkölcsi szabályok megszegését nem a hivatalos szervek 
büntetik, hanem a helyi közösség azáltal, hogy helytelen-
nek ítéli meg a személy viselkedését.

  Betartani ezeket az erkölcsi normákat, szabályokat azt is 
jelenti, hogy beilleszkedünk a közösségbe. 

Megjegyzem!

www  Keresd meg interneten 
Rudyard Kipling Ha című versét 
és azonosítsd az EMBERRÉ vá-
láshoz szükséges erkölcsi értéke-
ket és szabályokat!

TudástárTudástár

Állást foglalok!
Minden gyerek örül, hogy egyre 
melegebb az idő. Ilyen terveket 
szövögetnek:
  Elmegyünk fürödni a tóra!
  Kölcsönveszem nagytatám csó-
nakját! Csónakázunk!

  Tábortüzet rakunk az erdő szélén!
Milyen szabályokat sértenek 
meg a gyerekek, ha véghezvi-
szik terveiket?

Érdekességek

Mit tehetsz, ha valaki nyomást 
gyakorol rád?
  Fejezd ki, mit érzel!
  Ne mondd: Nem vagyok biztos! 
Nem tudom, mit tegyek!
  Mondd: Nem akarom ezt tenni!
  Ismételd elhatározásod külön-
böző kijelentések formájában: 
Nem értek egyet! Én ebben nem 
veszek részt!

  Mondatodat kezdd az ÉN szó-
val, így azt fogod kifejezni, amit 
te magad akarsz. 

Gyűjts újságok, folyóiratok cikkeiből olyan eseményeket, 
melyek a közösséged erkölcsi szabályainak betartását 
mutatják be! Beszéld meg csoportban, mit tanultál ebből! 
Tégy a portfóliódba egy bizonyítékot a felfedezett tettről!

Március 27-én ünnepeljük a szín-
házi világnapot, melynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet a szín-
házművészet – és tágabb érte-
lemben a kultúra – fontosságára. 

 Egészítsd ki a digitális  
tankönyvben található  

kalendáriumot!

Március

a. Jaj, Marika, nem 
tudom, mit tegyek! Késő 
van és nem fejeztem be 

a gyakorlatokat!

Gyerünk, Szandra, ne 
kéresd magadat! Idenézz! 
Minden megoldás itt van 

ezen a lapon.
b. Marika, látni sem 
akarom azt a cetlit! 
Tedd el! Nem akarok 

csalni!

c. Marika, én 
nem teszek ilyent! 
Én nem másolok!

A felelős polgár  
kalendáriuma

4   Olvasd el a párbeszédet és döntsd el, hogyan fogsz reagálni! 
Milyen erkölcsi normák segítettek helyes döntést hozni?

Portfólió

d. …
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Erkölcsi értékek és szabályok, 
amelyekben hiszek

1   Beszélgess, az alábbi ábrát felhasználva, olyan látott, hallott tettekről, magatartásokról, amelyek er-
kölcsi értékeket tükröznek!

Emlékszem!

2   Ismételd át az alábbi ábra alapján, hogy mi az erkölcsi szabály, és mi a szerepe az emberek életében!

Íratlan szabályok. A társadalom elismeri 
és elfogadja.

Erkölcsi értékeken alapulnak. 
Megsértésüket a többi 

ember bünteti.

Erkölcsi kötelességek saját 
magunk és mások iránt. 

Nem kötelező 
érvényűek.

Befolyásolják mindennapi döntéseinket.

Irányadó szerepük van az 
emberi magatartásban. 

JÓSÁG

VENDÉGSZERETET
EGYÜTTÉRZÉS
TOLERANCIA

ADOMÁNYOZÁS
JÓTÉKONYKODÁS

SZOLIDARITÁS

KAPCSOLAT
EGYSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÖNKÉNTESSÉG

FELELŐSSÉG

GONDOSKODÁS
TUDAKOZÓDÁS

FELVÁLLALÁS
KÖVETKEZMÉNYEK

MÉLTÓSÁG
UDVARIASSÁG
PONTOSSÁG

ILLEM

TISZTELET

NAGYLELKŰSÉG
ÉRDEK

TÁMOGATÁS
BARÁTSÁG

ÖNZETLENSÉG

ŐSZINTESÉG
IGAZSÁGOSSÁG

IGAZSÁG
BIZALOM

TISZTESSÉG

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK

Erkölcsi normák
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Ismétlés



3   Ismerd fel a következő képeken, milyen erkölcsi értékkel rendelkeznek, és milyen szabályokat tarta-
nak be a szereplők! Felelj a képekhez csatolt kérdésekre!

  Jóakaratú személy vagy? Milyen apró örömöket tudsz 
szerezni naponta másoknak, anélkül, hogy fizetséget 
várnál érte?

  Felelősséggel viseltetsz a környezeted iránt? Hogyan 
tudod ezt kifejezni?

  Határozott és őszinte személy vagy? Milyen tettek-
kel bizonyítod ezt?

  Szeretsz tevékenykedni? Milyen újításokat kellene 
bevezetni a lakóhelyeden?

  Önzetlen személy vagy? Hogyan fejezed ezt ki a tár-
saiddal való kapcsolatodban?

  Szolidaritást vállalsz a szükségben levőkkel? Oszd 
meg tapasztalataidat a társaiddal!

Április 7-én ünnepeljük az egészség 
világnapját. Ez egy gondolatébresztő 
nap, célja a nemzetközi egészségügyi 
munka irányítása és összehangolása, 
továbbá a környezet és  az emberi 
egészség  aktív védelme. 

 Egészítsd ki a digitális tankönyv-
ben található kalendáriumot!

  Különbséget tenni jó és rossz között, 
becsület, becstelenség, felelősség, fele-
lőtlenség, tisztelet, tiszteletlenség, ön-
zetlenség, önzés, összetartás és szét-
húzás között. 

  Felelős döntéseket hozni!
  Betartani az erkölcsi szabályokat!
  Az erkölcsi értékeknek és szabályok-

nak megfelelően viselkedni!
  Önzetlennek és segítőkésznek lenni!

Te is képes vagy rá!

Április

A felelős polgár 
kalendáriuma Fedezd fel a digitális tan-

könyvben lévő javaslatokat, 
hogy jóakaratú és udvarias 
személy lehess!

TudástárTudástár

Alkalmazom!
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Erkölcsi értékek és szabályok, amelyekben hiszek
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2   Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! Ha a kijelentés 
erkölcsi normáknak megfelelő viselkedésről szól, karikázd be 
az IGEN szót, ellenkező esetben a NEM szót. 
a.  Ironikusan (gúnyosan) köszönti társait. IGEN NEM
b. Igazat mond. IGEN NEM
c.  Vigyáz a tisztaságra a közterületeken. IGEN NEM
d.  Hazudik, hogy elkerülje a negatív

következményeket. IGEN NEM
e.  Hátrányosan megkülönbözteti a fogyatékkal élőket

vagy más etnikai csoportba tartozó személyeket. IGEN NEM
f.  Tisztelettudóan köszönti az ismerősöket. IGEN NEM
g.  Agresszíven beszél a kisebbekkel. IGEN NEM
h.  Mérlegelés, válogatás nélkül minden szabályát

betartja a csoportnak, amelybe tartozik. IGEN NEM
i.  Környezetét megtiszteli pontosságával. IGEN NEM

Mennyit tanultam?

 NJ
 J 
 E

Minősítésem:

 NJ
 J 
 E

Minősítésem:

Tudásszintmérő feladatlap

1   Olvasd el figyelmesen a következő mondatokat! Karikázd be a 
modell alapján a helyes választ!

a.  Egyik osztálytársadat csúfolják, mert ő az új gyerek.
1. Ez téged nem érint, ezért nem foglalkozol vele.
2.  Te is csúfolod, mert attól tartasz, ha nem teszed,  téged fognak

kinevetni.
3.  Védelmedbe veszed, és elmagyarázod társaidnak, hogyan kel-

lene viselkedniük.

b.  Megtudod, hogy barátnőd hazudott neked a házi feladatok-
kal kapcsolatban.
1.  Úgy gondolod ez csak egy félreértés volt, és elnézed neki.
2.  Elbeszélgetsz vele a hazugságról, és arról, milyen következmé-

nyei lehetnek egy barátságban.
3. Nem leszel többé a barátja.

c.  Egyik iskolatársad közúti balesetet szenvedett és sürgősen 0
vércsoportú vérre lenne szüksége.
1. Elmeséled szüleidnek, és megkéred, menjenek el véradásra.
2. Ez nem érint téged, mivel nem az osztálytársadról van szó.
3. Arra gondolsz, hogy miért nem volt figyelmesebb.

d.  Tavasz van, és lakóközösséged faültetési akciót szervez.
1. Családoddal elmész az eseményre.
2. Nem érdekel téged, tavaly úgyis ültettél fát.
3. Úgy gondolod, hogy ez a hivatalos szervek dolga.
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3   Olvasd el figyelmesen a kijelentéseket! Feleltesd meg a viselkedés-
formákat a megfelelő erkölcsi érték számjegyével!

1. becsület 2. szorgalom 3. segítségadás
4. önzetlenség 5. szolidaritás 6. pontosság

4   Egészítsd ki a jó vezető erkölcsi értékeivel!

ISZTESSÉGES

5   Olvasd el figyelmesen a bemutatott helyzeteket! Javasolj olyan 
megoldást minden helyzetben, mely összhangban van az erkölcsi 
értékekkel és normákkal, melyekben hiszel! Tégy eleget a követ-
kező követelményeknek!
  Minden helyzetre fogalmazz egy 3-4 mondatból álló szöveget!
  Olyan megoldásokat javasolj, melyek kivitelezhetőek!
  Írj helyesen!

Ihletet meríthetsz az a. pontban bemutatott mo-
dell alapján.

a.  Szüleidnek nagyon sok tennivalójuk van, mert most köl-
töztetek új házba. Téged hívnak a gyerekek játszani.
Elnézést kérek a barátaimtól, és lemondom a találko-
zót. Segítek szüleimnek azokban a dolgokban, amelye-
ket én is el tudok végezni: elrendezem a dísztárgyakat,
megöntözöm a virágokat, rendberakom a felszerelései-
met és a könyveimet. Boldog vagyok, hogy segíthetek!

b.  Az osztálytársad szünetben elkéri a füzetedet, hogy lemá-
solja a házi feladatot, mert neki nem volt ideje megoldani.

c.  Iskoládban látogatást tesz egy ausztriai tanárokból és
gyerekekből álló csoport.

d.  Az osztálytársaid más gyermekek családi fotóit osztják
meg az interneten.

 NJ

 J 

 E

Minősítésem:

 NJ

 J 

 E

Minősítésem:

 NJ

 J 

 E

Minősítésem:

Viselkedés Erkölcsi értékek
a.  Egy felnőtt vízbe ugrik, hogy megmentsen egy fuldoklót. 3
b.  Egy gyerek átvezet a gyalogátjárón egy vak személyt.

c.  Több személy közösen házat épít egy olyan család
számára, amelyik tűzesetben veszítette el otthonát.

d.  A gyerekek levelet gereblyéznek egy zöldövezetben.

e.  Egy felnőtt visszaszolgáltatja jogos tulajdonosának az
elveszített tárgyakat.

Helyezd el a 
tudásszintmérő 
feladatlapot a 
portfóliódban!

Portfólió



Ebben a fejezetben megfigyelted, felismerted  a saját és mások viselkedésében tükröződő erkölcsi értékeket, 
megértetted tetteid, társaid tetteinek következményeit, valamint felelős döntéseket hoztál.

1  Olvasd el a következő kijelentéseket! Jelöld meg azt a válaszlehetőséget, amely a legjobban illik rád!

2   Mutasd be 2 mondatban, milyen erkölcsi értékeid vannak!

3   Írd le két mondatban, hogyan viselkedsz azokkal, akik nem tartják be az erkölcsi normákat!
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 Mentsd le, és töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot! Nyomtasd ki, és helyezd el a portfóliódban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek

Egyet
értek

Nem 
tudom

Nem értek 
egyet

Egyáltalán nem 
értek egyet

a. A harmadik fejezet végére értem. 

b. Hasznosak voltak a megfigyelt cselekvések és viselke-
dések.

c. Új ismereteket gyűjtöttem az erkölcsi értékekről és nor-
mákról, valamint ezek szerepéről az emberek életében.

d. A jóságról, szolidaritásról, tiszteletről, becsületről, önzet-
lenségről, felelősségről szerzett ismeretek nagyon fonto-
sak a  békés együttéléshez.

e. Megfigyeltem, hogy társaimmal betartjuk az illemszabá-
lyokat.

f. Örömmel vettem részt az egyéni, páros, valamint a
csoportmunkában.

g. Néha én és társaim is megszegtük az erkölcsi szabályokat.
h. Tudatosan figyelek az erkölcsi normák betartására.
i. Meg tudom mondani, milyen erkölcsi normákat tartok

be nap mint nap.
j. Úgy érzem, hogy társaimmal jól együtt tudunk dolgozni.
k. Az elvégzett feladatok segítenek, hogy felelős személlyé

váljak.

Lépések a felelős polgári magatartás kialakításához
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!
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A GYAKORLATBAN…
ERKÖLCSI-POLGÁRI VISELKEDÉSMINTÁK

  Lehetőségeket keresel a különböző élethelyzetekben megnyilvánuló 
 negatív viselkedési formák megváltoztatására környezetedben.  

  Bemutatsz olyan viselkedésformákat, amelyekkel a családban, az  
 iskolában, a baráti társaságban vagy nyilvános helyeken találkoztál.  

  Helyesled vagy elítéled a környezetedben megtapasztalt  
 proszociális (közösségi)/antiszociális(társadalomellenes)  

 viselkedésmintákat.  

  Értékeled saját erkölcsi-polgári 
viselkedésed.  

  Erkölcsi-polgári viselkedésmintákat fedezel fel.   

  Felelős erkölcsi-polgári viselkedési formákat gyakorolsz.  

Társaiddal együtt vegyél részt az Újrahasznosítás a környezet védelméért projektben!  A tankönyv 106–
107. oldalán megtudhatod, hogyan szervezheted meg ezt a projekttevékenységet!

Újrahasznosítunk a környezet védelméértPROJEKT

Az erkölcsi-polgári viselkedésminták



Hogyan viselkedem a mindennapokban?

SZÓMAGYARÁZAT

• erkölcs: helyesnek ítélt szabályok ösz-
szessége 

• magatartás: helyes vagy helytelen visel-
kedés másokkal szemben 

• nyilvános hely: olyan hely, ahová min-
denkinek szabad bemenetele van

Felfedezem!

  Milyen viselkedésformákat jelenítenek meg a fenti képek?
  Milyen erkölcsi értékeket közvetítenek ezek a viselkedésformák?
  Melyek azok a szabályok, amelyeket betartanak/megszegnek a 
képeken levő személyek?
  Melyik kép jelenít meg pozitív/negatív viselkedésformákat?
  Szerinted mi késztette a gyermekeket arra, hogy a képeken 
megjelenített módon viselkedjenek?
  Te melyik viselkedésformát gyakorlod ezek közül?

a.

c.

b.

d.

1  Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!
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1. lecke

A mindennapi erkölcsi élet



2    Válassz egy társat osztálytársaid közül! Dolgozzatok párban! Beszél-
gessetek  a megadott kérdések alapján  az alább felsorolt viselkedés-
formák egyikéről!

  Mosolyogj, amikor ráköszönsz valakire!
  Dolgozz együtt társaiddal, anélkül hogy  
valakit kiközösítenél!
  Légy türelmes, ne légy erőszakos!
  Beszélgetés során tartsd be az udvarias társalgás elemi szabályait!
  Tartsd tisztán a környezeted!
  Légy megértő és kedves!

3   Tisztelettudó vagy? Fogalmazd meg legkevesebb 5 mondatban, ho-
gyan viselkedsz egy baráti közösségben!

4    Mutass be szerepjátékkal egy, a család által kedvelt,  erkölcsi- 
polgári viselkedésformát! Indokold meg, miért tetszik neked, kinek a 
javát szolgálja, és hogyan lehet népszerűsíteni a gyermekek körében! 

5   Légy tagja egy ötfős csoportnak! Mutassatok be  egy helytelen ma-
gatartásformát, amelyet az osztályközösségben tapasztaltatok meg! 
Keressetek olyan megoldást, amely  a bemutatott antiszociális (társa-
dalomellenes) viselkedés javulását eredméyezi!

Készíts szórólapot, amelyben javaslatokat tüntetsz fel 
azzal kapcsolatosan, hogy hogyan illik viselkedni lakó-
helyed nyilvános helyein! Keress újságokban, folyóiratok-
ban a témához illő képeket! Mutasd be alkotásodat egy 
kiállításon, majd helyezd a portfóliódba!

Alkalmazom!

   A viselkedési formák különböző élethelyzetekben való rendszeres 
gyakorlása hozzájárul  az ember erkölcsi-polgári magatartásá-
nak fejlődéséhez. 

   Ezek a magatartásformák megnyilvánulnak úgy a családban, mint 
az iskolában, a baráti közösségekben, a nyilvános tereken, mint pl.: 
a színházban, moziban, koncerttermekben, kiállításokon, bevásár-
lóközpontokban, stadionokon, táborokban, parkokban, közleke-
dési eszközökön, közintézményekben, cégeknél, kórházakban stb.

   Az erkölcsi-polgári élet olyan értékeket, normákat, szabályokat, 
viselkedésmintákat, másokkal szembeni személyes megnyilvánulá-
sokat  (attitűdöket) foglal magába, amelyek az emberek személyes 
és közösségi életét irányítják.

   Az erkölcsi-polgári viselkedésmód feltételezi, hogy az egyén tisz-
teletteljesen, udvariasan, civilizáltan, nagylelkűen, becsületesen, 
kedvesen, toleránsan, altruistaként viselkedjen másokkal szemben, 
szorgalmasan dolgozzon, önkénteskedjen, hallgasson meg máso-
kat, nyújtson segítséget a rászorulóknak,  cselekedjen együtt má-
sokkal egy közös cél érdekében stb.

   Az embernek  felelősséget kell vállalnia viselkedéséért.

Megjegyzem!

Olvasd el  a tankönyv 122. ol-
dalán Kovács Bettina Ha nem 
lennének szabályok című versét, 
hogy felfedezhesd, milyen len-
ne a világ, ha nem figyelnénk 
egymásra, ha nem törődnénk 
másokkal.

TudástárTudástár

Péter udvariatlanul viselkedik az 
iskolában.  Derítsd ki, mi okoz-
hatja e magatartásforma kiala-
kulását! Milyen negatív követ-
kezményekkel járhat az ilyen vi-
selkedés másokra nézve?

Hogyan tudnál változtatni 
Péter viselkedésén? 

  A kutatók szerint amikor az 
emberek összeölelkeznek,  köz-
lékenyebbé válnak, és jobban 
vágynak az együttműködésre.
  A helyes erkölcsi-polgári vi-
selkedés segíti az egyén cso-
portba való beilleszkedését, és 
növeli az iskolai munka haté-
konyságát.

1895 óta, május 7-én ünneplik 
az első rádiókészülék megszüle-
tését.

 Ha meghívott lennél 
egy rádióadásba a Miért kell 

civilizáltan viselkednünk? téma 
kapcsán, mit mondanál a hall-
gatóknak? Jegyezd le gondola-
taidat a  digitális tankönyvben 

található kalendáriumba! 

Május

Állást foglalok!

Érdekességek

A felelős polgár  
kalendáriuma

MIÉRT?

HOL?

MIKOR?

Portfólió
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SZÓMAGYARÁZAT

• empátia: képesség mások érzé seinek meg értésére, átélésére; együtt-
érzés

  Milyennek ismerted meg az almafavirágot? Hogyan viselkedett? 
  Van a közösségben, ahol élsz,  olyan személy, aki az  almafa-
virághoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik?

  Te mit tettél volna az almafavirág helyében?
  Mit jelképez a nektár?   Mi a mese tanulsága?
  Hogyan segítenél az almafavirágnak, hogy tanuljon a törté-
netéből?

Mert engem érdekel!

1   Figyeld meg a képeket, és azonosítsd azokat, akik vi-
selkedésükkel kivívják a társak és a felnőttek tiszteletét!

2  Olvasd el az alábbi mesét, majd felelj a kérdésekre!

A nektár haszna
Vasile Poenaru nyomán

Májusban, néhány heti langyos tavaszi meleg után, az al-
mafát számtalan színben pompázó, édes és bársonyos virágok 
díszítették. Pillangók és méhek rajai viharoztak a levelek és szir-
mok között, vonzotta őket a napfény, a virágpor és a nektár.

– Milyen szép vagyok! mondta magáról az egyik virág. 
Milyen édes a nedűm! Milyen illatosak a szirmaim! Milyen 
puha virágporom van!

És folytatta:
– De  mit akarnak ezek a nemkívánatos udvaroncok? 

Megértem, hogy csodálnak engem, ez normális, hisz én olyan 
gyönyörű vagyok! De  csak távolról csodáljanak! Hajnalban 
enyhén szórjanak meg harmattal, szárnyaikkal lágy szellőként 
viselkedjenek, ha túl meleg van! Mit keresnek a szirmaim kö-
zött? Ki szeretnék rázni a virágporom, vagy ki akarják száríta-
ni nektárom forrását?

És  így, valahányszor egy csodálattól szédült pillangó 
vagy egy fáradt méhecske közeledett feléje, a virág gyorsan 
összecsukta szirmait, és magába bújt.

Egy idő után már nem kereste senki. A nektárja beleke-
veredett a tápláló nedvbe, mely édességével megmérgezte a 
virágot. Mielőtt a szél letépte volna az ágról, a virágnak még 
volt ideje látni, ahogyan testvérei almákká változnak. A  vi-
rág akkor értette meg: Nektáromból másnak is kell juttassak! 
De már túl késő volt! 

Felfedezem!

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Olvasd el Elia David Lustaság 
és Butaság című művét, mely a 
tankönyv 123. oldalán található! 
Nevezd meg azt a szereplőt, aki 
a proszociális viselkedésmintákat 
követi!

TudástárTudástár

3   Mutass be öt szociális viselkedésmintát, amelyet önszántadból, 
egy közösség érdekében tettél/fogsz tenni, és amelyért nem 
vártál/nem fogsz várni semmilyen jutalmat!

4   Beszéljétek meg csoportban, hogyan segítenétek egy új osz-
tálytárs vagy egy új szomszéd közösségbe való beilleszkedését!

5   Sorshúzással válassz ki az alábbi élethelyzetek közül kettőt! 
Mutasd be a csoportodban, milyen jó cselekedeteket vinnél 
végbe az egyes élethelyzetek segítése érdekében! 

a. A helyi közösségben sok szegény család él.
b. Az utcák tele vannak szeméttel.
c. A lakosok nem részesülnek orvosi ellátásban.
d. Településünkön kevés kulturális esemény van.
e.  Az emberek nem köszönnek egymásnak, nem használják a: 

Kérlek! Köszönöm szépen! Segíthetek? Bocsáss meg! stb. udva-
riassági kifejezéseket.

f. Az osztálytársak közül sokan nem készítik el napi rendszeres-
séggel a házi feladatokat.

Alkalmazom!

   Proszociális viselkedésnek nevezzük azokat a viselkedés-
formákat, amelyek nem hoznak közvetlen hasznot a visel-
kedés végrehajtójának, de valaki másnak, vagy a csoport-
nak a javát szolgálják. 

   A jó cselekedetek, mint a vigasztalás, segítségnyújtás, 
együttműködés, az elfogadás, az önkéntes munka, akkor 
gyakoriak, mikor az emberek jól érzik magukat.

   Íme néhány példa a proszociális/szociális viselkedésre: 
adakozás; kölcsönadás; azok meghallgatása és támogatása, 
akiknek nehézségeik vannak.

Május 8-a a vöröskereszt világnapja. 
Ezen a napon van a mozgalom ala-
pítójának, Henry Dunant svájci üz-
letembernek a születésnapja. A Vö-
röskereszt legfőbb küldetése, az em-
berek egészségének fenntartása, 
az emberek iránti tisztelet védelme 
megkülönböztetés kiküszöbölése 
által. A Vöröskereszt több, mint 100 
millió önkéntes segítségével folytat-
ja tevékenységét az egész világon.

 Jegyezd be a digitális 
tankönyv kalendáriumába, ha 

önkénteskedtél az iskolában vagy 
a helyi közösségben!

Május

Kutatás  Szociális viselkedésminták a helyi kö-
zösségben
Az elkövetkezendő két hétben az lesz a feladatod, hogy 
kiderítsd, az alább  felsorolt viselkedésminták közül me-
lyikkel találkoztál a helyi közösségben. Olvasd el újra a 
Megjegyzem! alcím alatti szöveget, hogy jobban megértsd 
a proszociális viselkedés fogalmát! Kövesd figyelemmel a 
tankönyv 97. oldalán levő kutatási lépéseket! Jegyezd le a  
kutatás eredményeit, és helyezd el a portfóliódban!

Megjegyzem!

Fogalmazz társaiddal üzeneteket 
az önkéntes tevékenységek 

fontosságáról! Helyezd el ezeket a 
Gyermekek hangja táblán!

A gyermekek hangja

  A proszociális tevékenységek 
hozzájárulnak a személyes fejlő-
déshez és jóléthez.

  A mások megértése, a mások 
segítése jobb emberré formál, és 
elősegíti a stressz-szintünk csök-
kenését is. 

A felelős polgár  
kalendáriuma

segítség-
nyújtás

együtt-
működés tolerancia önkéntesség

Kapcsolódj be te is a tevékeny-
ségbe! Támogasd társaidat!

Portfólió
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Az antiszociális viselkedések viharában

1  Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!

Felfedezem!

SZÓMAGYARÁZAT

• agresszió: erőszakos cselekedet, 
támadás

• antiszociális:  társadalomellenes, 
másoknak ártó 

• proszociális: szociális, közösségi
• vandalizmus: rombolás; rongálás

  Milyen viselkedésmintákat mutatnak be a fenti képek?
  Kik a zaklatók?  Kik az áldozatok? Mit érezhetnek ők?
  Milyen erkölcsi értékek és normák nincsenek tiszteletben tartva?
  Milyen negatív következményekkel jár a szabályok be nem tartása?
  Mit tennél hasonló helyzetekben? Mit mondanál azoknak, akik zak-
latnak téged? Hát azoknak, akik bántalmazva vannak?

a. b.

c. d.

e. f.
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2   Keress a világhálón, újságokban vagy folyóiratokban tudósításo-
kat iskolában történt erőszakos cselekményekről (rongálás, sér-
tés, agresszió a diákokkal és tanárokkal szemben)! Alkoss egy  hat 
mondatból álló szöveget, melyben arról  próbálsz meggyőzni egy 
zaklatót/támadót, hogy mondjon le a romboló viselkedéséről!

3   Fejezd ki egyetértésed vagy nemtetszésed az alábbi helyzetek-
kel! Mondd el, te mit tennél a szereplők helyében?

Alkalmazom!

   Az antiszociális viselkedés olyan magatartás, amely szán-
dékosan sérti a társadalmi normákat és az emberek vagy 
közösségek jogait.

   Az antiszociális viselkedés negatív hatással van más szemé-
lyekre.

   Az antiszociális viselkedés körébe tartozik a konfliktusos, 
agresszív vagy erőszakos viselkedés. Ez harag, veszeke-
dés,  fenyegetés, megfélemlítés, sértés, verekedés,  meg-
különböztetés, rongálás, visszaélés formájában nyilvánul 
meg. Az adatok vagy információk  lopása  is társadalomel-
lenes viselkedés.      

   Az agresszív viselkedés arra késztet, hogy személyeket, ál-
latokat bántalmazz.

Készíts virágot színes papírból! Írj a szirmokra olyan 
kulcsszavakat, amelyek az antiszociális viselkedések 
elkerülését szorgalmazzák! 
Helyezd alkotásod a portfóliódba!

Megjegyzem!

Olvasd el Ion Ghica Nicolae Bălces-
cu iskolás éveiből című írását, hogy 
megtudhasd, hogyan nyilvánult 
meg a bántalmazás és az erőszak 
150 évvel ezelőtt! A szöveget meg-
találod a a tankönyv 124. oldalán!

TudástárTudástár

Most tudtad meg, hogy a gyere-
kek kiközösítették egyik osztálytár-
sadat  a játszótéren, és fenyegető 
üzeneteket küldtek neki.

Mi a véleményed a történtekről? 
Hogyan lehetne segíteni rajta? 

Kitől kérhetnél segítséget?

 

  Az antiszociális viselkedésmód 
gyakoribb városi környezetben, 
mint falun,  ugyanakkor gyakrab-
ban tapasztalható  fiúknál, mint 
lányoknál. 
  Antiszociális viselkedést válthat 
ki  a szülőktől való elszakadás, az 
otthon megváltozása, a szélsősé-
ges bántalmazás vagy a családon 
belüli erőszak.

Vannak agresszív gyermekek az 
iskoládban? Miről ismered fel őket?

1978-tól kezdődően a múzeumok 
világnapját május 18-án ünnepel-
jük. Az ünnep célja, hogy az év 
eme napján komolyabb figyelem 
forduljon a múlt emlékeit őrző és 
bemutató intézmények felé.

 Szerinted előnyös lenne-e 
létesíteni egy múzeumot az iskolá-
ban, vagy máshol a településeden, 
mely az emberek helyes viselkedé-
sét segítené? Miket tartalmazna ez 
a múzeum? Indokold meg, miért 

lenne előnyös/nem lenne előnyös!
Fogalmazd meg véleményed a tan-

könyv digitális kalendáriumában!

Május

Állást foglalok!

Érdekességek

A felelős polgár  
kalendáriuma

Kálmán megüt egy 
I. osztályos gyermeket 

az iskola folyosóján.

Édesapja megtiltotta Annának, 
hogy használja a laptopot. Ezért a 
kislány földhöz vágta a készüléket.

Mihály szabálytalanul kelt át az úttesten. 
A gépkocsivezetőnek épp az utolsó pilla-
natban sikerült megelőznie a balesetet.

Laci vesztett a mérkőzésen, 
emiatt sértegetni kezdte 

társait.

Norbert azt hazudta testvé-
rének, hogy matematikából 

Nagyon jó minősítést kapott.

A felnőttek 
cigarettáznak egy 

gyerekbulin.

Portfólió
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SZÓMAGYARÁZAT

• konfliktus: összecsapás, összetűzés
• rágalom:  ártó szándékú hazug vád
• sértés: bántalom, sérelem
• tanú: személy, aki bizonyságot, vallomást  

tehet arról, hogy egy esemény hogyan 
történt

• tisztelettudó: tisztességtudó; illemtudó; 
jólnevelt

  Milyen antiszociális viselkedésekkel találkoztál a fenti két 
történetben!
  Hogyan lehetne változtatni ezeken a viselkedéseken? Ja-
vasolj két megoldási lehetőséget! 
  Változtasd meg mindkét történetet úgy, hogy a proszo-
ciális viselkedések legyenek túlsúlyban!
  Szerinted milyen lenne a világ, ha sem a gyermekeknek, 
sem a felnőtteknek nem lenne lehetőségük változtatni  
negatív magatartásukon?

A változás velem kezdődik!

1  Olvasd el mindkét szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

Történetek 
 Az én utcámban  A mi utcánkban sok gyerek van, kiseb-

bek és nagyobbak, összesen mintegy húszan. Ibolya, aki a csa-
patvezér, mindig azt hangoztatta, hogy: „Igazi barátok vagyunk! 
Értsük meg egymást, legyünk udvariasak, tisztelettudóak, és 
kölcsönösen segítsük egymást!”.  Ez az üzenet mindig világos  
volt számunkra, de egy napon történt valami… Róbert, a szom-
szédfiú,  aki egy ideig külföldön élt, visszatért Romániába és 
most a nagyszüleivel lakik. Gyakran szokott velünk focizni. Az  
egyik mérkőzés során Mária megsértette őt, mondván, hogy   
„Idegen!”-, és rákiabált. Róbertnek ez nagyon rosszul esett, ne-
kirohant Máriának, és összeverekedtek. Mindannyian tanúi vol-
tunk ennek a szomorú jelenetnek. Sajnos, tehetetlenül néztük 
őket. Nem tudtuk, mitévők legyünk,  hogyan lépjünk közbe.

 Az osztályteremben  Egy héttel ezelőtt osztályunkban 
váratlan esemény történt. Észrevettem, hogy Szabolcs már 
nem kedveli Mátét, azért mert Máté a  környezetvédelmi ver-
seny I. díjazottja lett. Éppen akkor, amikor Máté és csapata 
be akartak nevezni a következő versenyre, Szabolcs elrejtette 
Máté projektjegyzeteit. Emiatt a  Máté csapatát kizárták a ver-
senyből. Nemsokára Szabolcs tettére fény derült, heves viták, 
veszekedések folytak, nagy volt a felháborodás az egész csa-
pat körében. Én próbáltam megoldást keresni a problémára, 
mivelhogy Szabolcs és Máté barátaim. Nem szeretném, ha ez 
még egyszer megismétlődne. Kikértem szüleim véleményét is 
arról, hogy mit tehetnék annak érdekében, hogy osztálytársa-
im között többé ne legyenek konfliktusok.

Felfedezem!
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2   Egészítsd ki a mondatokat!
 Hogy ne másoljunk a felmérők írásakor, jó lenne, ha… .
 Lakóhelyemen kevés a zöldövezet, így hát… .
 A gyerekek nem sportolnak. Vajon… ?
 Mivelhogy az emberek nem tartják tisztán az utcákat, … .
 Ha egy hétig polgármester lennék, akkor … .

3   Hogyan lehet a lent ábrázolt  antiszociális viselkedésmintákat he-
lyes, tisztességes, a közösség javát szolgáló viselkedéssé változtat-
ni? Dolgozz csoportban! Készítsétek el az ajánlások listáját!

4   Írj levelet magadnak arról, hogy hogyan változtatnál viselkedé-
seden, ahhoz hogy jó állampolgár lehess! Tartsd be a levélírás 
szabályait!

5    Játssz el egy szerepjátékot egyik osztálytársaddal, mely-
ben próbálod meggyőzni őt, hogy változtasson udvariatlan vi-
selkedésén! 

Alkalmazom!

   Az ember, fejlődése érdekében, hogy jobb, együttműködőbb 
és civilizáltabb legyen,  igyekszik megváltoztatni saját viselke-
dését.

   A viselkedés megváltoztatása hosszabb folyamat. 
   A viselkedés javulásához  konkrét cselekvési terv szükséges, 
mely a következő kérdések megválaszolását célozza: Miért? 
Mit? Melyik? Hol? Mikor? Ki? Hogyan?

   A kooperatív (együttműködő) viselkedés elősegíti a válto-
zást. Dicsérettel, jutalmazással, biztatással, javaslatokkal te is 
változtathatsz egy barátod viselkedésén. Adhatsz neki aján-
dékot, meghívhatod születésnapodra, megdicsérheted, kö-
zölheted vele, hogy bízol benne stb.

Rajzolj egy hidat, amelyre írd rá: VÁLTOZÁS! Fogalmazd 
meg írásban, melyik viselkedéseden változtattál az utób-
bi időben, és melyek azok a rád jellemző viselkedési for-
mák, amelyeken szeretnél változtatni! Helyezd a munkád 
a portfóliódba!

Megjegyzem!

Olvasd el a Claudia Groza Varázs-
kulcs című írásából közölt részle-
tet a tankönyv 124-125. oldalán! 
Fedezz fel lehetőségeket egyes 
antiszociális viselkedések megvál-
toztatására!

TudástárTudástár

Készíts színes papírlapokból kártyá-
kat, írd rá, mit javasolsz az agresszív 
és erőszakos tanulói magatartások 
javítására! Függeszd ki a kártyákat 

A gyermekek hangja táblára! 

 

  Ha nem tetszik a viselkedésed 
vagy egy más ismert személy vi-
selkedése, kérj segítséget annak 
érdekében, hogy változtatni tudj 
magatartásodon vagy a másik 
személy magatartásán! Fordul-
hatsz a szülőkhöz, a pedagógus-
hoz, az iskolai pszichológushoz 
vagy tanácsadóhoz! 
Az iskolában, ahol tanulsz, van 

pszichológiai tanácsadói kabinet? 
Mi ennek a szerepe?

Állást foglalok!

 Tartsd be az iskolai szabályokat!
 Tanuljunk együtt egy szép, 

biztonságos iskolában!

1. csoport
 LOPÁS 

4. csoport
 VANDALIZMUS 

5. csoport 
 RÁGALOM 

6 . csoport
 SÉRTÉS 

Megváltoztatjuk 
az antiszociális 
viselkedéseket!

2. csoport
 HAZUGSÁG 

3. csoport
 ERŐSZAK 

Május 22-e a biológiai sokféleség 
nemzetközi napja vagy a biodiver-
zitás védelmének világnapja.
Minden év május 24-én ünneplik 
az Európai Nemzeti Parkok Napját. 

 Jegyezd le a tankönyv 
digitális kalendáriumába, milyen 
természetvédelmi tevékenysége-

ken vettél részt ebben a tanévben!

Május

A felelős polgár  
kalendáriuma

Portfólió
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A gyermekek hangja



Emlékszem!
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4 .
FEJEZET

Gyakorlatban... Erkölcsi-polgári viselkedésminták

proszociális vi-
selkedésformák antiszociális vi-

selkedésformák

Erkölcsi-polgári viselkedésformák

 Nem érdekel, mit gondolnak rólam 
a környezetemben élők! 

 Tönkreteszem mások dolgait! 

 Meghallgatom társaimat! 

 Gondoskodok egy betegről! 

 Bocsánatot kérek! 

 Vigyázok a tisztaságra! 

 Gúnyolódom tanáraimmal! 

 Meghívom osztálytársaimat hozzánk! 

 Örömmel ajándékozok! 

 Nem dobok a földre sem  
 ételmaradékot, sem papírt! 

 Szándékosan megverek valakit! 

 Hazudok szüleimnek, hogy  
 elkészítettem a házi feladatot! 

 Segítséget kérek, ha valaki rám támad! 

 Tisztelem, és meghallgatom családom  
 tagjait! 

 Előfordult, hogy loptam! 

 Azonnal segítek társaimon, ha bajban  
 vannak! 

 Türelmes, elnéző vagyok! 

 Kinevetem azokat az osztálytársakat,  
 akik nem tanulnak jól! 

2     Válassz ki az előző feladatból három antiszociális viselkedésformát! Javasolj megoldást e negatív vi-
selkedések megváltoztatására!

3     Írj egy négysoros vicces versikét az agresszivitásról! Használj fel legalább hármat az alábbi szavak, 
kifejezések közül: nap, önzetlenség, tiszta lappal, méhek, autó!

Alkalmazom!

1     Vegyél részt egy kalandtúrán az erkölcsi-polgári viselkedésminták világában! Beszéljétek meg,  
miről tanultatok  ebben a fejezetben!  Válaszd külön a proszociális és antiszociális viselkedésfor-
mákat!
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Június 5-e környezetvédelmi világnap. 
Több, mint 100 ország ünnepel ezen a 
napon. E világnap megünneplésének 
célja széles körben felhívni a figyelmet a 
környezetszennyezés következményei-
re. Jelmondatok: „Hét milliárd álom. 
Egyetlen bolygó. Védd a környezeted!”

 Jegyezd le a digitális tankönyv 
kalendáriumába, milyen tevékenysé-
geket szerveznél abban a közösség-

ben, amelyben élsz, e nap tiszteletére!                                                                              

  gyakoroljam a pozitív viselkedésformá-
kat otthon és a közösségben, ahol élek;

  önzetlen legyek másokkal szemben;
  megbocsássak, és adjak még egy esélyt;
  tiszteletben tartsam mások jogait;
  támogassam a proszociális viselkedé-

seket;
  felelősséget vállaljak viselkedésemért;
  tisztelettudó, udvarias legyek;
   segítséget kérjek, amikor érzem, hogy 

nem megfelelően viselkedem.

Képes vagyok arra, hogy…
 Fedezd fel a digitális 

tankönyvben, mit tehet-
nél a segítségnyújtás és 
önkéntesség szorgalma-
zása érdekében!

Június

TudástárTudástárA felelős polgár  
kalendáriuma
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4   Olvasd el a képregényt! Nevezd meg a proszociális és antiszociális viselkedéseket! Hogyan változtat-
nál a nem megfelelő viselkedéseken?
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FEJEZET

Mennyit tanultam?

Gyakorlatban -  
Erkölcsi-polgári viselkedésminták

Tudásszintmérő feladatlap

2   Egészítsd ki a hiányos szöveget a megadott szavakkal! Egy szót 
több helyen is használhatsz!

a.  A segítségnyújtás olyan _________ viselkedés, mely feltétele-
zi egy rászoruló személy támogatását. 

b.  Nem minden agresszivitás, mint például az ökölvívás, a rögbi 
vagy a küzdősportok, sorolhatóak az _________ viselkedé-
sek közé. 

c.  Proszociális viselkedések: ________ , _________ , ________ 
.

d. Antiszociális viselkedések: ________ , ________ , _______ . 

proszociális

tolerancia, lopás, proszociális, együttműködés, szomo-
rúság, fenyegetés, antiszociális, segítés, verekedés

1    Olvasd el figyelmesen a következő állításokat! Jelöld a minta szerint 
a helyes befejezést!

a.  Amikor támogatni akarom egyik társamat, 
1. a megfélemlítéshez folyamodok.
2. bátorító szavakat használok.
3. semmibe veszem.

b.  A proszociális viselkedés feltételezi  
1. a segítségnyújtást, az önkéntességet, a toleranciát.
2. a vandalizmust, az önkéntességet, a toleranciát.
3. a barátságot, a konfliktust, az agresszivitást.

c.  Az antiszociális viselkedés körébe sorolhatóak  
a következő viselkedésminták:

1. a barátság, az erőszak.
2. a vandalizmus, az erőszak.
3. a konfliktus, a segítségnyújtás.

d.  Az udvariatlan viselkedés megváltoztatása szolgálja
1. a személy javát.
2. a közösség javát.
3. a személy és a közösség javát.

e.  Ha a környezetedben levők közül egy személy agresszíven  
viselkedik, jó ha

1. elfogadod a helyzetet.
2. erőszakossá válsz te is.
3. segítséget kérsz, vagy javasolod, hogy változtasson viselkedésén.

 NJ
J
 E

Minősítésem:

 NJ

J

 E

Minősítésem:



Helyezd az 
ismeretfelmérőt 
a portfóliódba!

Portfólió
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3   Nézd meg figyelmesen az alábbi képeket, majd olvasd el, mit mondanak a 
gyermekek! A minta szerint, minden képről fogalmazz egy mondatot, mely 
a képeken bemutatott viselkedésekkel kapcsolatos! Állapítsd meg, hogy 
proszociális vagy antiszociális viselkedést mutatnak be az egyes képek! 

4   Nézd meg figyelmesen a képet! Alkoss egy legtöbb 5-7 mondat-
ból álló szöveget, melyben bemutatod a képen látható gyerme-
kek viselkedését! Írj  legalább egy megoldást, mely viselkedésük 
javulását szolgálja! Tartsd szem előtt a következőket!

a.  Mutasd be röviden a képen 
levő gyermekek viselkedését!

b.  Határozd meg, hogy a pro-
szociális vagy az antiszociális 
viselkedések csoportjába so-
rolnád ezt a viselkedésmin-
tát!

c.  Javasolj legalább egy megol-
dást, mely  e viselkedés javu-
lását  szolgálja!

d.  Adj megfelelő címet a szö-
vegnek!

e.  Írj helyesen, betartva a köz-
pontozási jeleket!

Apa, köszö-
nöm szépen 
a segítséget!

Add  
vissza a tábla-

gépem!

Ezeket  
a gyógynövényeket egy 
öregotthonnak ajándé-

kozzuk!

Vajon miért  
nevetnek rajtam mindig? 

Ezt már nem bírom 
tovább!

Remélem,  
eltalálok legalább 
egy kerékpárost!

a.  Proszociális viselkedés: Az apa 
segít kislányának a házi feladatok 
megoldásában.

c.   ________________________

b.  ________________________

d.  ________________________

 NJ

J

 E

Minősítésem:

 NJ

J

 E

Minősítésem:



A Gyakorlatban – Erkölcsi-polgári viselkedésminták című fejezetben: megfigyelted, és elemezted azo-
kat a viselkedésformákat, amelyekkel a családban, az iskolában, a baráti társaságban vagy nyilvános 
helyeken találkoztál; azonosítottad a proszociális, antiszociális viselkedéseket; megfigyelted azokat a 
lehetőségeket, amelyek a te viselkedésed vagy a társaid viselkedésének javulását eredményezik.

1  Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! Jelöld meg azt a válaszlehetőséget, amely a leg-
jobban illik rád!

2   Fogalmazd meg egy mondatban, milyen változást szeretnél a viselkedésedben!
3   Írj üdvözletet egy olyan osztálytársadnak, akit az utóbbi időben megfigyeltél! Értékeld proszoci-

ális viselkedését! 
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Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek

Egyetértek
Nem 

tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. Tanulmányoztam a negyedik fejezetet. 

b. A tárgyalt témák felkeltették érdeklődésemet.
c. Sok új dolgot megtudtam az erkölcsi-polgári visel-

kedésmintákról.
d. A polgári ismeretek óra nyelvezete érthetőbbé vált 

számomra.
e. Megfigyeltem, hogy társaimmal együtt  jobban fi-

gyelünk a proszociális/antiszociális  viselkedésekre.
f. Változatos gyakorlatokkal és csapatjátékokkal gya-

koroltam a proszociális viselkedésformákat.
g. Most már tudom, hogyan kell cselekednem, ami-

kor antiszociális  viselkedést észlelek a környeze-
temben élők körében!

h. Kitűnően kommunikáltam társaimmal.
i. Megtanultam alkalmazni a proszociális viselkedése-

ket, hogy a közösség felelős állampolgára lehessek.
j. Értékes anyagokat helyeztem a portfóliómba.

Lépések a felelős polgári magatartás kialakításához
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

 Mentsd le, és töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot! Nyomtasd ki, és helyezd el a portfóliódban!



5 .
FEJEZET

KÖZELEBB A  
POLGÁRI NEVELÉSHEZ

Azáltal, hogy megismertem a helyi és nemzeti szokásokat és 
hagyományokat, ki tudom fejezni hazaszeretetem és hazám 

iránti ragaszkodásom.

Azon erkölcsi értékek alapján 
cselekszem, amelyekben hiszek.

Tiszteletben tartom az erkölcsi 
értékeket és normákat, különbséget 
tudok tenni a jó és a rossz között.

Tiszteletben tartom a 
többi gyermek jogait.

Felderítem a 
gyermekek jogait.

Mint felelős állampolgár, 
résztveszek egyes közösségi 
problémák megoldásában.

Megfontolom a különböző élet
helyzetekben tapasztalt proszociális/ 

antiszociális viselkedéseket.

Alkalmazom a viselkedési sza
bályokat a mindennapokban.

Képes vagyok különböző élethelyzetekben a megfe
lelő erkölcsipolgári magatartásformát gyakorolni.

Gyakorolom a felelős erkölcsipolgári 
viselkedésmintákat.

Ezt tanultam a polgári nevelés órákon
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Felidézem és alkalmazom!

2   Képzelj el egy új közösséget (egy országot, egy várost, egy falut)! Csoportmunka keretén belül  mutasd 
be  társaidnak, milyen közösségre vágysz! 
  Adj találó nevet a megálmodott  közösségnek, 
mint pl.: A jószívű cseresznyék városa, Az arany-
szabályok faluja, A civilizált gyermekek országa!

  Mutasd be a közösség szimbólumait: zászló, him-
nusz, címer, ünnep!
  Mutasd be a képzeletbeli közösség hagyománya-
it, szokásait!

  Nevezz meg öt erkölcsi-polgári viselkedésformát, 
mely erre a közösségre jellemző!

  Alkoss találós kérdéseket néhány olyan gyermek-
jogról, amelyet az általad elképzelt közösségben 
tiszteletben tartanak!

Az élethez 
való jog

Az oktatáshoz 
való jog

A béké-
hez való 

jog

Az egészséghez 
való jog

A  tájékoztatás-
hoz való jog

1   Idézd fel, milyen főbb témák kerültek feldolgozásra a IV. osztályos  polgári ismeretek órákon!

nemzeti: ország, 
nép

helyi: falvak, köz-
ségek, városok

nemzetközi: 
 Európai Unió

Közösségek

•  Hagyományok és szokások: 
fesztiválok, álarcos felvonulá-
sok, vásárok stb.

•  Jelképek: zászló, himnusz, 
címer, pecsét, nemzeti ünnep

•  Gyermeki jogok: élet, egészség, 
vélemény, pihenés és szünidő, név, 
állampolgárság, béke stb.

•  Erkölcsi értékek és normák: 
jóság, szolidaritás, becsület, önzet-
lenség, tisztelet, felelősség stb.

•  Proszociális viselkedésformák: 
együttműködés, bátorítás, gondos-
kodás, önkéntesség, segítségnyúj-
tás, tolerancia stb.

•  Antiszociális viselkedésformák: 
közömbösség, fenyegetés, sértés, 
lopás, verekedés, erőszak stb.

Közelebb a polgári neveléshez

Tanév végi ismétlés (I.)
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3   Jelöld a minta alapján az osztályod/iskolád által támogatott erkölcsi értékeket!  
Mondj konkrét példákat ezekre! 

4   Társítsd az erkölcsi értékeket a megfelelő erkölcsi-polgári viselkedésformákkal!

szolidaritás őszinteség empátia tiszteletfelelősség

szolidaritás

felelőtlenség

rosszindulat

önzés

aljasság

önzetlenség

A rászorulók 
mellett áll, mert 
szükségük van 

segítségre.

Kedves és 
udvarias 

másokkal 
szemben.

A vállalt 
feladatokat 

elvégzi.

Együttérez 
a körülötte 

levőkkel.

Mindig 
az igazat 
mondja.

5   Iskolába menet észrevetted, hogy egy törött vízvezetékből ömlik az ivóvíz az útra. Sorold fel azokat a 
lépéseket, amelyeket tenni fogsz  a probléma megoldása érdekében! Kihez fordulsz segítségért?

6   Írj szüleidnek levelet vagy e-mail üzenetet, melyben megköszönöd, hogy tiszteletben tartják jogaidat! 
Tartsd szem előtt a következőket!
a. Alkalmazd a levélírás szabályait!
b. Említs meg legalább három jogod azok közül, amelyeket tiszteletben tartanak családod tagjai!
c. Fogalmazz egy köszönő üzenetet!
d. Írj helyesen, betartva a központozási jeleket!



becsület
tisztelet

tisztelet-
lenség

jóságfösvénység

felelősség



Erkölcsi-polgári jellemzők

Az én családomban
A baráti csoportban
Az iskolában
A helyi közösségben
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1   Mutasd be a felelős állampolgár portréját, figyelembe véve az alábbi ábrán feltüntetett szemponto-
kat!

3   Válassz a mellékelt ábráról két erkölcsi értéket, két er-
kölcsi-állampolgári viselkedésmintát és két tisztelet-
ben tartott jogot! Társítsd ezeket a táblázatban meg-
adott csoportok minden kategóriájához!

2   Figyeld meg a képeket! Azono-
síts, csoportmunka keretén be-
lül, a helyi közösségben előfor-
duló, három fontos problémát! 
Mutass be három megoldási 
lehetőséget a Helyi Tanácsnak!

Erkölcsi értékek

Erkölcsi-polgári 
viselkedések

Tiszteletben 
tartott jogok

élet, védelem, 
egészség, pihenés, 
vélemény, oktatás

becsület, 
önzetlenség, 
szolidaritás, 
felelősség, jóság, 
tisztelet

együttműködés, 
kölcsönös segítség-

nyújtás, megértés, 
támogatás, ön-
kéntesség, tole-

rancia

visszaélés, 
erőszak, agresszió, 
közömbösség, 
veszekedés, 
dicséret

Felidézem és alkalmazom!

Közelebb a polgári neveléshez

Tanév végi ismétlés (II.)



4   Egészítsd ki a táblázatot a mintát követve! Keresd az első oszlopban megadott erkölcsi viselkedésfor-
mák/értékek  rokon értelmű és ellentétes értelmű párját!

Viselkedések/értékek Rokon értelmű szavak Ellentétes értelmű szavak
jóság szívesség, nagylelkűség rosszindulat

segítségnyújtás
önzetlenség

visszaélés
felelősség
becsület

támogatás
erőszak

5  Olvasd el a történeteket! Folytasd mindeniket legkevesebb öt mondattal!

6   Mit ajánlsz azon gyermekek viselkedésének javulására, akik az alábbi helyzetekben vannak? 

  Behúzódott a sarokba. 
  Nem köszön. 
  Tárgyakat tulajdonít el társai iskolatáskáiból. 
  Szeret hazudni. 

 Csúnyán beszél az utcán. 
  Cigarettázik. 
  Kibeszéli osztálytársait. 
  Kövekkel dobálja a madarakat. 

7   Mit javasolsz a képen látható gyermekeknek viselkedésük javulása érdekében?
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László IV. osztályos tanuló. Az is-
kolából hazafele menet észre-
vette, hogy egy idős nő éppen 
készül átmenni az úttesten. Tájé-
kozatlannak és bizonytalannak 
tűnt a nő…

A  IV-es tanulók anyagi 
forrásokat keresnek fa-
csemeték vásárlására és 
az iskolaudvaron való el-
ültetésére. Arra gondol-
tak, hogy…

Egy kislány káromolta egyik 
lányosztálytársát egy kö-
zösségi oldalon. Több gyer-
mek hozzászólt, de többfé-
leképpen nyilatkoztak. Te…

Hát, ez 
szörnyű!

Nem akarok 
menni  

iskolába!

a. b.
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5 .
FEJEZET

Haszon, nyereség, jótékonyság, előny az erkölcsi-polgári élet javára
Közelebb a polgári neveléshez

2   Olvasd el, és értelmezd az alábbi szólásokat/közmondásokat! 
Kösd mindeniket a megfelelő viselkedésmintákhoz (proszociá-
lis, antiszociális)!

a. Elmegy az 
emberség mellett.

c. Könnyen 
lett gazdája.

b. Szemtelen, 
mint a piaci légy.

d. A jóság 
kölcsönjár.

1   Olvasd el figyelmesen a következő állításokat! Jelöld a minta 
szerint az állításhoz tartozó helyes választ! 
a.  Tiszteletben tartod a nemzeti szimbólumokat, mert:

1. köteles vagy ezt tenni.
2. jó állampolgár vagy.
3. NJ (nagyon jó) minősítést kapsz a polgári ismeretek tantárgyból.

b.  A gyermekek tiszteletben tartják mások jogait, mert:
1. ezt így szokás.
2.  tisztában vannak azzal, hogy milyen következményei lesznek a 

jogok be nem tartásának.
3. a felnőttek rákényszerítik.

c.  A szociális viselkedések:
1. visszaélésszerűek.
2. haszontalanok.
3. a személy és a közösség javát szolgálják.

d.  Románia Nemzeti Ünnepe:  
1. 1989. december 22.
2. 1918. december 1.
3. 1600. december 1.

e.  A szociális viselkedések megváltoztatása:
1. szükséges.
2. felesleges.
3. lehetetlen.

proszociális 
viselkedésminták

antiszociális 
viselkedésminták

Tanév végi tudásszintmérő feladatlap

Mennyit tanultam?

 NJ
J
 E

Minősítésem:

 NJ

J
 E

Minősítésem:
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3   Vegyél részt A civilizáció fesztiválján! Olvasd el, milyen erkölcsi 
értékek/viselkedésminták vannak felsorakoztatva! A példát kö-
vetve fogalmazz mindenikhez egy-egy odaillő élethelyzetet!

4   Milyen kötelességeid vannak az alábbi képen feltüntetett hely-
zetekben? Írj egy-egy példát mindenikhez! Kövesd a mintát!
Az autóbuszon betartom a megfelelő távolságot a többi utassal 
szemben.

• A családban

• Az utcán

• A moziban

• A parkban

• A kiránduláson
• Látogatóban

• Az autóbuszon• Kerékpározáskor

• A színházban

• A kórházban

Jóság

Kitartás

Tisztelet

Tisztaság

Befogadás

 Szolidaritás

Önzetlenség

Igazság

5   Alkoss egy 8-10 mondatból álló szöve-
get, melyben bemutatod azt a gyermek-
jogot, amelyik számodra a legfonto-
sabb! Tartsd szem előtt a következőket!
a.  Nevezd meg a választott gyermekjo-

got! 
b.  Mutasd be legalább három előnyét/

hasznát e jog tiszteletben tartásának!
c. Figyelj arra is, hogy a szöveg terjedelme ne haladja meg a 10 sort!
d.  Adj  megfelelő címet a szövegnek! 
e.  Írj helyesen, betartva a központozási jeleket!

Úgy gondolom, a polgári isme-
retek órákon tanúsított akti-
vitásommal a tanév folyamán 
bebizonyítottam, hogy 
megérdemlem a ____   
minősítést.

Pontosság
Mindig időben érke-

zem az iskolába.

Helyezd az isme-
retfelmérő feladatla-
pot a portfóliódba!

Portfólió

 NJ

J

 E

Minősítésem:

 NJ

J
 E

Minősítésem:

 NJ

J

 E

Minősítésem:

A civilizáció fesztiválja

A civilizáció fesztiválja

A civilizáció fesztiválja

A civilizáció fesztiválja
A civilizáció fesztiválja

A civilizáció fesztiválja

A civilizáció fesztiválja
A civilizáció fesztiválja

A civilizáció fesztiválja

A 
gye

rme
kek jogai



Lépések a felelős polgári magatartás kialakításához
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

2   Fogalmazd meg  három mondatban, milyen fontos dolgokat tanultál meg polgári ismeretekből 
a tanév folyamán!

3   Írj üzenetet azon gyermekek számára, akik a következő tanévtől új tantárgyként fogják tanulni a 
polgári ismeretet!
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 Töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot, majd helyezd el a portfóliódban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek

Egyetértek
Nem 

tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. A IV. osztály folyamán ismerkedtem a polgári ismeretek 
tantárgy témaköreivel. 

b. A tanórákon hasznos dolgokat sajátítottam el ahhoz, 
hogy  felelős állampolgárrá váljak.

c. Aktívan bekapcsolódtam a kutató, felderítő munkába, 
az alkotó tevékenységekbe, az elemzésekbe, a vitákba, a 
játékos helyzetekbe, a feladatok megoldásába. 

d. Szókincsem gazdagodott.

e. Jobban megismertem a lakóhelyem és a helyi, nemzeti 
és európai közösség erkölcsi értékeit.

f. Új erkölcsi értékeket és magatartásformákat fedeztem fel.

g. Egy olyan személlyé váltam, aki tiszteletben tartja a gyer-
mekek jogait és felelősséget vállal viselkedéséért.

h. Most már másképp viszonyulok a  család, a baráti cso-
port, az iskola, a közösség szabályaihoz/normáihoz.

i. A polgári ismeretek órán való részvételem eredménye-
képpen javult az erkölcsi-polgári magatartásom.

j. A Felelős állampolgár kalendáriumában feltüntetett 
események, világnapok hozzájárultak ismereteim bőví-
téséhez. 

A tanév folyamán végzett felderítő munka, a szerzett tapasztalatok, a változatos gyakorlatok, a szórakoz-
tató és kreatív játékok, valamint az egyes élethelyzetek vizsgálata eredményeképpen közelebb kerültél a 
polgári ismeretek tantárgyhoz. Jelentős dolgokat tanultál meg a közösségről, ahová tartozol, a gyermekek 
jogairól, az erkölcsi-polgári viselkedésmintákról és az erkölcsi értékekről. A gyakorlás, elemzés, (ön) érté-
kelés, megfigyelés, a megjegyzések és észrevételek  tájékozódottabbá, felelősebbé, aktívabbá tettek téged!

1  Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! Jelöld meg azt a válaszlehetőséget, amelyik a legjobban illik rád!
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Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

MÁRCIUS ÁPRILIS
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

MÁJUS
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

JÚNIUS

FEBRUÁR
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

JÚLIUS
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

AUGUSZTUS SZEPTEMBER
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

OKTÓBER
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

NOVEMBER
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va

DECEMBER
Hé     Ke     Sze      Cs      Pé     Szo      Va
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Január 15  A román kultúra napja

Január 30   Az iskolai agresszió elleni 
világnap

Február 11  Betegek világnapja

Február 13  A rádiózás világnapja 

Február 15   Háború elleni mozgalom 
napja

Február 20   A társadalmi igazság 
világnapja

Március 4   Az 1977-es bukaresti 
földrengés napja

Március 8  A nők nemzetközi napja

Március 21  Az erdők világnapja

Március 21   A faji megkülönböztetés 
elleni küzdelem nemzetközi 
napja

Március 27  Színházi világnap

Április 7  Egészség világnapja

Május 8   A Vöröskereszt nemzetközi 
napja

Május 18  Múzeumi világnap

Május 22   A biológiai sokféleség nemzet-
közi napja

Június 5  Környezetvédelmi világnap

Október 2   Az erőszakmentesség 
világnapja

Október 5  A pedagógusok világnapja

Október 16  Az élelmezés világnapja

Október 17   A szegénység elleni 
küzdelem világnapja

Október 25  A román hadsereg napja

November 16   A tolerancia nemzetkö-
zi napja

November 21  A televíziózás világnapja

December 3   A fogyatékos emberek 
világnapja

December 10   Az emberi jogok 
világnapja

A felelős polgár  
kalendáriuma



         

A gyermekek jogait a Gyermekjogi Egyezmény rögzíti, melyet az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 1989. 
november 20-án fogadott el. 
Végezz kutatást 5-6 osztálytársaddal közösen arról, hogy a helyi közösségedben betartják-e a gyermekek jogait! 
A következő két hétben lehetőséged lesz feltérképezni, mely gyermekjogokat tartják tiszteletben a helyi közössé-
gedben. Adj példát minden típusra! Állapítsd meg, mely jogok vannak megsértve! Tégy javaslatokat ezen esetek 
megoldására!

Tartsd be a kutatás lépéseit, melyeket az alábbi táblázatban találsz!

KUTATÁS – A gyermekek jogai az én közösségemben
Sor-
szám A kutatás lépései Mit fogok tenni? Hogyan fogok eljárni?

1. Megértem a feladatot. A gyermekjogok tiszteletben tartását kutatom a lakóhelyemen.

2. Meghatározom, 
hogyan fogok 
információkat szerezni.

A család, rokonok, barátok, szomszédok, világháló, könyvtár, plakátok, szórólapok segít-
ségét veszem igénybe. 

3. Összegyűjtöm 
és rendszerezem 
az adatokat, 
információkat.

a.  Figyelmesen elolvasom a 114-115. oldalon található Gyermekjogi Egyezmény cikkelyeit.
b.  Az adatgyűjtésem a következőképpen áll össze: 

• interjúk, telefonbeszélgetések 
• online találkozók 
• közösségi oldalak 
• közvetlen megfigyelés 
• képek, fotók 
• plakátok, szórólapok

c.  Az adatokat táblázatba rögzítem. Erre modellt találok a digitális tankönyvben.  
Minden jogtípushoz több példát hozok.  
Példák: 
a. Az egészséghez való jog: A helyi közösségemben létezik orvosi rendelő. 
b. Az élethez és a kulturális élethez való jog: A helyi közösségben nincs színház, 
előadóterem vagy kultúrotthon.

d.  Felállítom a legjobban betartott/ leginkább megsértett gyermekjogok rangsorát.
e.  Javaslatokat teszek a megsértett gyermekjogi helyzetek megoldására. 

4. Bemutatok egy rövid 
összefoglalót az 
eredményekről.

Bemutatom csoporttársaim segítségével a kutatás eredményeit diasorozat (ppt),  
táblázat, plakát formájában.
Összehasonlítom a kapott eredményeket más csoportok eredményeivel.

5. Értékelem a kutatás 
sikerét

Meghallgatom osztálytársaim véleményét. Értékelem a saját és mások közreműködését.

Mit kutatok?

Hogyan kutatok?

A gyermekek 
jogai az én 

közösségembenKUTATÁS
Helyezd el a kutatás eredmé-

nyeit a portfólióban!

Portfólió
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A proszociális viselkedés, mint a segítségnyújtás, tolerancia, együttműködés, önkéntesség, olyan jótettek, ame-
lyek hozzájárulnak a közösségi jóléthez.
Végezz kutatást 5-6 osztálytársaddal a proszociális viselkedésekről a helyi közösségedben!
A következő két hétben lehetőséged lesz megfigyelni, hogy az alábbiak közül, melyek a leggyakrabban előforduló 
viselkedésmódok a közösségedben. Adj minél több példát a különböző típusokra! Rangsorold a legjobb 3 proszo-
ciális viselkedést! Amely kategóriára a legtöbb példát találsz, az lesz az első helyen.

segítségnyújtás együttműködés önkéntesség
elfogadás

Kövesd az alábbi táblázatban bemutatott kutatási lépéseket!

KUTATÁS – A három legjobb proszociális viselkedés az én közösségemben
Sor-
szám A kutatás lépései Mit fogok tenni? Hogyan fogok eljárni?

1. Megértem a feladatot. Felkutatom a leggyakoribb proszociális viselkedéseket a helyi közösségemben.

2. Meghatározom, 
hogyan fogok 
információkat szerezni.

A család, rokonok, barátok, szomszédok segítségét veszem igénybe, valamint használom 
a  világháló, könyvtár, plakátok, szórólapok adta lehetőségeket.

3. Összegyűjtöm 
és rendszerezem 
az adatokat, 
információkat.

a.  Az adatgyűjtésem a következőképpen áll össze: 
• interjúk, telefonbeszélgetések 
• online találkozók 
• közösségi oldalak 
• közvetlen megfigyelés 
• képek, fotók 
• plakátok, szórólapok

b.  Az adatokat táblázatba rögzítem. Erre modellt találok a digitális tankönyvben.  
Minden jogtípushoz több példát hozok. 
Például: Segítségadás 
• Segítek szomszédaimnak a kisebb bevásárlásokban. 
• Tanszercsomagot adunk a rászoruló családoknak. 

c.  Kiválasztom a 3 leggyakoribb proszociális viselkedési formát.

4. Röviden bemutatom a 
kutatás eredményeit.

Bemutatom csoporttársaim segítségével a kutatás eredményeit diasorozat (ppt),  táblázat 
vagy plakát formájában. 
Összehasonlítom a kapott eredményeket más csoportok eredményeivel.

5. Értékelem a kutatást. Meghallgatom osztálytársaim véleményét. Értékelem a saját és mások közreműködését.

Mit kutatok?

Hogyan kutatok?

Proszociális visel-
kedések a helyi 
közösségemben.KUTATÁS

A legjobb háromA legjobb három proszociális viselkedés  
az én közösségemben

Helyezd el a kutatás 
eredményeit a portfólióban!

Portfólió
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A polgári nevelés órára ajánlott PROJEKTEK 
segítenek titeket abban, hogy: 

„kiszínezzé-
tek” a helyi 

közösség 
életét

üzeneteket 
közvetítsetek

együtt- 
működjetek  

a saját valamint  
a közösség érdekében

segítsétek a 
rászoruló-

kat

megvédjétek 
a gyermekek 

jogait

életet vigye-
tek a helyi 
közössége-

tekbe

megőrizzétek, 
továbbadjátok a 
hagyományokat

hallassátok 
hangotokat

mosolyt 
csaljatok a 
gyermekek 

arcára
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újrahaszno-
sított tárgya-
kat készítse-

tek

jó barátok 
legyetek az 
interneten 

is

gyakoroljátok 
a proszociális 

viselkedési 
formákat

segítséget 
nyújtsatok a 
körülöttetek 

lévőknek

megtanuljátok, 
mit és hogyan 

osszatok meg a 
virtuális térben

megvédjétek 
személyes 
tereteket

bevonjátok a közös-
ségeteket az újra-

hasznosításba

csökkentsétek 
a fogyasztást

szelektíven 
gyűjtsetek
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SZÍNT VISZÜNK  
A KÖZÖSSÉGÜNKBE!

miértmiértmiért fontos színt vinnünk a közösségünkbe?

Minden közösség színvilágát az emberek adják, akik folyamatosan rendezik, alakítják kör-
nyezetüket, megtartják helyi hagyományaikat vagy új hagyományokat honosítanak meg.

KiKiKi  szervezi az eseményt?

Az eseményt a tanulók és tanárok szervezik együttműködve a szülőkkel, a helyi közösség 
tagjaival, civil szervezetekkel vagy más személyekkel.

mikormikormikor  zajlik és mennyimennyimennyi  időt ölel fel a projekt?

A projektet bármelyik hónapban meg lehet szervezni az iskolai év folyamán.

holholhol  zajlanak a tevékenységek?

A tevékenységek helyszínei: utcák, parkok, közintézmények vagy más olyan helyek, ahol 
gyakran találkozunk gyerekekkel és felnőttekkel.

hogyanhogyanhogyan  lesz megszervezve az esemény?

A projekt megvalósítása több lépésből áll, melyekhez különböző tevékenységek, felada-
tok tartoznak.

1.  lépés: Információszerzés
  Kutassátok fel a lakóhelyeteken azokat a területeket, intézményeket, tárgyakat, ame-
lyeket díszíteni, rendben tartani, felújítani szükséges!

  Kutassatok olyan helyi hagyományok és szokások után, melyeket újra meg lehet is-
mertetni a közösséggel, fel lehet eleveníteni!

2. lépés: Szervezés
  Tűzzétek ki a projekt célját, döntsetek a tevékenységekről, a támogatók beszervezésé-
ről, a szükséges forrásokról és a projekt vezetőjének személyéről!

  Szerezzétek meg a helyi tanács jóváhagyását a projekthez!

3. lépés: Gyakorlatba ültetés
  Valósítsátok meg a tervezett tevékenységeket! Az alábbi példákból is válogathattok:

 Díszítsetek fel lakóhelyetek központjában egy karácsonyfát!
 Szervezzetek előadást, mely által a helyi hagyományokat népszerűsítitek!
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hogyanhogyanhogyan  értékelitek az eseménysorozatot?
Értékeljétek a Színt viszünk a közösségünkbe! című projekt lezajlását! 
Állapítsátok meg, hogy:
  minden osztálytárs érdeklődéssel vett-e részt a tevékenységekben?
  a részvételedet értékelték-e a többiek?
  meg vagytok-e elégedve munkátok eredményével?
  megkaptátok a várt támogatást?
  örömet hoztatok az emberek életébe?
  jól fogadta a közösség a projektet?

  Díszítsétek a nyilvános helyeken található tár-
gyakat! Dekoráljátok a szemeteskukákat vic-
ces rajzokkal!

 A központi téren készítsetek aszfaltrajzokat!

  Röptessetek papírsárkányt, melyre a közös-
ségnek szánt üzeneteiteket írjátok!

  Ültessetek virágokat és fákat az iskolaudva-
ron vagy a parkban!

A projekt lezajlása 
közben készített 
fényképeket he-

lyezzétek el a port-
fóliótokban!

Portfólió
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miértmiértmiért van szükség a gyermekjogokat népszerűsítő tevékenységekre?

Az embereknek meg kell érteniük a gyermekjogok tiszteletben tartásának fontosságát, 
meg kell ismerniük ezeket a jogokat, és tudatosítaniuk a jogok megsértésével járó követ-
kezményeket. Mindez  a jogaikban megsértett gyermekek támogatását szolgálja.

KiKiKi  szervezi az eseményt?

Az eseményt a tanulók, tanárok szervezik meg együttműködve a szülőkkel, a helyi kö-
zösség tagjaival, civil szervezetek képviselőivel, vagy más személyekkel, akik érdeklődnek 
a projekt iránt.

mikormikormikor  zajlik a projekt és mennyimennyimennyi  időt ölel fel?

A projekt bármikor megvalósítható az iskolai év folyamán, lezajlási ideje két hét.

holholhol  zajlanak a tevékenységek?

A tevékenységek az iskolában vagy a helyi közösségben zajlanak.

hogyanhogyanhogyan  lesz megszervezve az esemény?

A projekt megvalósítása több lépésből áll, melyekhez különböző tevékenységek kap-
csolódnak.

1.  lépés: Információszerzés
  Kutassátok fel a közösségetekben azokat a gyermekeket, akiknek folyamatosan 
megsértik jogaikat. Lehetnek olyan gyermekek, akik nem járnak iskolába, szegény 
családból származnak, betegek vagy árvák!

  Válasszátok ki, melyik csoportba tartozó gyermekeket fogjátok segíteni!

2. lépés: Szervezés
  Tűzzétek ki a projekt célját, döntsetek a tevékenységekről, a támogatók beszervezé-
séről, a szükséges forrásokról és a projekt vezetőjének személyéről!

AJÁNDÉKOZZ  
EGY MOSOLYT!
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3. lépés: Megvalósítás
  Ültessétek gyakorlatba a tervbe vett tevékenységeket! Ezek lehetnek:

  Adománygyűjtés kézműves tevékenységek 
során készített tárgyak értékesítése által 
(márciuska, festmények, ékszerek, könyv-
jelzők, üdvözlőlapok, dísztárgyak stb.)

   Adománygyűjtés műsorszervezés által (szín-
darab, zenés vagy táncos előadás stb.).

  A begyűjtött összeget vagy tárgyakat ajánljátok fel a rászorulók számára! Adakoz-
zatok jó szívvel, nyújtsatok reményt és támogassátok a gyermekeket abban, hogy 
megvédhessék jogaikat!

  Adománygyűjtés bizonyos javak értékesítése 
során (limonádé, sütemények, stb.).

  Játékok, ruházati cikkek, tanszerek vagy 
egyéb hasznos dolgok gyűjtése gyerekek 
számára.

ADOMÁNY

hogyanhogyanhogyan  értékelitek a projektet?
Értékeljétek az Ajándékozz egy mosolyt! projekt lezajlását! Állapítsátok meg, hogy:
  a résztvevők érdeklődéssel és örömmel vettek-e részt  
a tevékenységekben?
  elégedettek vagytok-e munkátok eredményével?
  megkaptátok az elvárt támogatást?
  mosolyt csaltatok az emberek arcára?
  a projektet értékelte a közösség?

A projekt lezajlása 
közben készült 

fényképeket 
helyezd el a 

portfóliódban!

Portfólió
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FELELŐSEN A VILÁGHÁLÓN!

miértmiértmiért van szükség a felelős internethasználatot népszerűsítő projektre?

Az internet különböző tanulási és kapcsolattartási lehetőségeket kínál fel, ugyanakkor nagy 
figyelmet igényel felelős használata. Ez a projekt a világhálón böngésző gyermekek támoga-
tására jön létre. Célja, felhívni a gyermekek figyelmét a világháló veszélyeire, és megtanítani 
őket a különböző problémahelyzetek helyes kezelésére.

KiKiKi  szervezi a projektet?

Az eseményt a tanulók (legalább egy felsőtagozatos osztály részvételével) és tanárok (le-
hetőség szerint egy informatika tanár) szervezik együttműködve a szülőkkel, a helyi kö-
zösség tagjaival, civil szervezetekkel vagy más személyekkel.

mikormikormikor  zajlik és mennyimennyimennyi  időt ölel fel a projekt?

A projekt a tanév folyamán két hét alatt valósítható meg.

holholhol  zajlanak a tevékenységek?

A tevékenységek az iskolában zajlanak.

hogyanhogyanhogyan  lesz megszervezve az eseménysorozat?

A projekt megvalósítása több lépésből áll, melyekhez különböző tevékenységek, felada-
tok tartoznak.

1.  lépés: Információszerzés
  Indítsatok kutatást az iskolában a tanulók online tevékenységeinek feltérképezésére: 
különböző játékokban való részvétel, beszélgetés barátokkal, zenehallgatás, videokli-
pek nézése, különböző oldalak felhasználása a házi feladatok megoldására, elektroni-
kus levelezés, fényképek megosztása.

2. lépés: Szervezés
  Tűzzétek ki a projekt célját, döntsetek a tevékenységekről, a támogatók beszervezésé-
ről, a szükséges forrásokról és a projekt vezetőjének személyéről!
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3. lépés: Gyakorlatba ültetés
  Vegyetek részt műhelygyakorlatokon, ahol a felnőttek (tanárok, különböző partnerek) 
válaszokat adnak kérdéseitekre, megoldásokat problémáitokra. Például:

 Hogyan lehetsz felelős internethasználó?
 Hogyan tudod elkerülni, hogy veszélyes személyek lépjenek kapcsolatba veled?
 Milyen feltételek között oszthatsz meg filmeket vagy fényképeket?
 Hogyan lehetsz jó barát az online térben?
 Hogyan tudod megvédeni a személyes online teredet, személyes adataidat?
 Mit kell tenned, ha valaki agresszíven viselkedik veled az online térben?

Közzétehetek fényképeket, videófelvételeket a barátaimról?
➤  Ha másokat ábrázoló fényképeket vagy felvételeket szeretnél közzétenni az 

interneten, elsősorban kérdezd meg, hogy egyetértenek-e ezzel! Ha nem értenek 
egyet, ne tedd közzé a képeket, felvételeket!

➤  Ha egy vicces, mókás felvételt szeretnél közzétenni, jól gondold meg, hogy ezzel  
megsérthetsz-e vagy elszomoríthatsz-e valakit!

Mindenkivel barát kell lennem, aki az online térben megkér erre?
➤  Nem kell barátkoznod azokkal, akiket nem ismersz! Hagyd figyelmen kívül a 

felkérését, vagy írj neki rövid, udvarias üzenetet, hogy csak olyan személyekkel 
barátkozol, akiket személyesen is ismersz. 

Gondolkozz, mielőtt cselekednél,  
hogy jó barát lehess az online térben is!

   Készítsetek szórólapokat a kapott információkkal, és osszátok szét társaitok között!

hogyanhogyanhogyan  értékelitek a projekt lezajlását?

Beszélgessetek a támogatókról, az elért eredményekről, a közösség visszajelzéseiről és a 
tevékenységek gyermekekre gyakorolt hatásairól!

A projekt során 
készült fényképe-
ket helyezd el a 
portfóliódban!

Portfólió
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ÚJRAHASZNOSÍTUNK 
A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT!

miértmiértmiért kell újrahasznosítanunk a közösségünkben?
Az új dolgok készítése rengeteg energiát emészt fel: elektromos áramot, üzemanyagot 
stb. Ugyanakkor különböző gázak kerülnek a légkörbe. Ezek szennyezik a környezetet, 
hozzájárulnak a globális felmelegedéshez, ami károsan hat bolygónk és az emberek 
egészségére. Amikor újrahasznosítunk, energiát spórolunk.

KiKiKi  szervezi meg az eseményt?
Az eseményt a tanulók, tanárok szervezik meg, együttműködve a szülőkkel, a helyi kö-
zösség tagjaival, civil környezetvédelmi szervezetek képviselőivel vagy más személyek-
kel, akik érdeklődnek a projekt iránt.

mikormikormikor  zajlik a projekt és mennyimennyimennyi  időt ölel fel?
A projekt bármikor megvalósítható a tanév során és egy hónapot ölel fel. Egyes tevé-
kenységek kiterjeszthetőek a teljes tanévre. 

holholhol  zajlanak a tevékenységek?
A tevékenységek a családon belül, az iskolában és a közösségben zajlanak: az utcán, par-
kokban, olyan szabadtéri helyszíneken, ahol sokan felfigyelnek rá.

hogyanhogyanhogyan  lesz megszervezve az esemény?
A projekt több lépésből áll, melyekhez különböző tevékenységek kapcsolódnak.
1.  lépés: Információszerzés

  Kutassátok fel, hogy van-e lehetőség a közösségetekben különböző anyagok újra-
hasznosítására: üveg, műanyag, papír, karton, fémek!

  Ha vannak szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezve, akkor jelöljétek be a he-
lyeket, ahol azok megtalálhatók! 

  Ha nincsenek ilyen konténerek, környezetvédelmi szervezetek bevonásával fordul-
jatok a helyi tanácshoz, és kérjétek ezek beszerzését, kihelyezését!

2. lépés: Megszervezés
  Tűzzétek ki a projekt célját, döntsetek a tevékenységekről, a támogatók beszerve-
zéséről, a szükséges forrásokról és a projekt vezetőjének személyéről! 
Szerezzétek meg a helyi tanács jóváhagyását a projekt lebonyolításához.

3. lépés: Megvalósítás
  Ültessétek gyakorlatba a tervezett tevékenységeket! 

  Készítsetek kreatív kitűzőket és ajándékozzátok a projektben résztvevőknek!
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  Helyezzetek ki plakátokat a lakóhelyeteken, hogy minél többen értesüljenek a projekttevékeny-
ségekről!
  Kezdeményezzetek egyszerű felméréseket a háztartásokban vagy iskolában használatos mű-
anyag tárgyakról! Hány műanyag tárgy található a fürdőszobában, a konyhában vagy az osz-
tályteremben? Hányféle dolgot vásárolunk műanyag csomagolásban? Javasoljatok megoldáso-
kat a műanyag használatának csökkentésére! Népszerűsítsétek a kapott javaslatokat!

  Helyezzetek ki a lakóhelyeteken újrahasznosított anyagokból készült művészi alkotásokat!

  Készítsetek tájékoztató 
és érzékenyítő plakáto-
kat az újrahasznosítási 
tevékenységekről!

  Indítsatok papírgyűjtési akciót! A felesleges iskolai papírhulladékot 
gyűjtsétek dobozokba! Vonjátok be a tevékenységbe társaitokat, szü-
leiteket, a helyi közösséget! Mérjétek le az egy hét/hónap alatt össze-
gyűjtött papírhulladékot, javasoljatok megoldásokat a papírfelhasz-
nálás csökkentésére!

hogyanhogyanhogyan  értékelitek a projekt lezajlását?
Az Újrahasznosítunk a környezet védelméért! című projekt 
sikeres volt, ha:
  a résztvevők aktívan hozzájárultak a tevékenységek 
megszervezéséhez, lebonyolításához;

  mindenki felelősen végezte a kiosztott feladatokat;
  az elért eredmények a terveknek megfelelően alakultak;
  a projektnek hosszútávú hatásai vannak a közösség éle-
tében.

A projekt során 
készült fényké-

peket helyezd el 
a portfóliódban!

Portfólió
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Lépések a felelős polgári magatartás kialakításához
Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök!

A polgári nevelés órák által olyan civil projektekben vehettél részt, melyek hozzájárulnak a felelős ma-
gatartás kialakításához.

1  Olvasd el figyelmesen a következő állításokat! Jelöld azt a választ, amely a legjobban illik rád!

2   Mondd el három szóval, hogyan érezted magad a projektmunka közben!
3   Mutasd be két-három mondatban, melyik projekt tetszett leginkább! Indokold válaszodat!

 Töltsd ki a digitális tankönyvben  a Megfigyelem! Értékelem! Fejlődök! lapot, majd helyezd el a portfóliódban!

Kijelentések

Az én válaszom...

Teljesen 
egyetértek

Egyetértek
Nem 

tudom
Nem értek 

egyet
Egyáltalán nem 

értek egyet

a. Megértettem, miért kell nekem is résztvennem a projek-
tek megvalósításában. 

b. Sikeres együttműködés jellemezte a csapat munkáját.

c. Betartottam a szabályokat másokkal való kommunikáci-
óm során.

d. A munkaterv szerint valósítottam meg a tevékenységeket. 

e. Tiszteletben tartottam a projekt lebonyolításának lépé-
seit.

f. Résztvettem a projekt népszerűsítését segítő anyagok 
készítésében.

g. Segítséget kértem, mikor szükségem volt rá.

h. Kisebb kutatásokat végeztem.

i. Együttműködtem iskolán kívül is más személyekkel.

j. Különleges tevékenységeket folytattam: az utcán, par-
kokban, közintézményekben, más fontos helyeken. 

k. Beszélgettem a projekt eredményeiről a csapatommal.

l. Kifejeztem köszönetemet támogatóinknak.

m. Érdeklődéssel vettem részt a projekt értékelésében.

n. Szívesen részt fogok venni más projektekben is. 
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változatos irodalmi szövegeket olvass

többet megtudj 
az erkölcsi 

értékekről és 
normákról

erkölcsi 
szempontból 

értékeld a 
szereplők tetteit 

1
2 3

kifejezd 
véleményedet 

különböző 
események 

kapcsán

felfedezd, hogyan 

tükröződnek az 

erkölcsi szabályok 

és normák a viselke-

désben

felfedezz különb-

ségeket a jelenkori 

és a régi erkölcsi 

szabályok között

kifejezd egyetértése-

det vagy egyet nem 

értésedet különböző 

erkölcsi-polgári visel-

kedésekkel

felfedezz proszociális viselkedéseket

felismerd az 
antiszociális 

viselkedéseket

megismerd 
a  viselkedés 

megváltoztatásának 
lehetőségeit

4 5

9 10

6 7
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OLVASÓMŰHELY
A tudástárbanA tudástárban   

lehetőséged nyílik, hogy:



UTAZÁS EGY FALUBA
Claudia Groza nyomán

A csillagok, mint egy selyemfátyol, lassan elhalványultak az égen. A hold ezüstös színre váltotta 
ruháját és várta a büszke nap érkezését. Gyönyörű, meleg, nyári napra virradt a természet.

Két gyermek, Tom és Liz, a napsütésben csillogó hőlégballonnal utazva figyelték az alattuk elte-
rülő hegyi falucskát, alig várva, hogy új arcokat ismerhessenek meg.

– Mennyi zöld szín! Micsoda ínycsiklandó illatok! Nézd azokat a gyönyörű házakat, akárcsak egy 
meséskönyvben!

– Pihenjünk meg? kérdezte a hőlégballon.
– Nagyon örülnék neki!
A ballon gondosan feltérképezte a leszállásra alkalmas helyet, hogy elkerülhesse a baleseteket, 

ami véget is vethet egy ilyen csodálatos utazásnak. A leszállás sikeres volt, a gyerekek is földet érhet-
tek.

Tom és Liz boldogan nyújtóztatták ki végtagjaikat a selymes fűben, szaladgáltak a smaragd-
szőnyegen, magukba szívták a friss fű illatát, a hegyi levegő semmivel össze nem téveszthető érzése 
átjárta őket. A virgonc kislány észrevett egy szénaboglyát, és nyomban birtokába vette.

Pár méterrel odébb szép, piros téglaház tűnt fel nagy ablakokkal, csipkefüggönyökkel. Az ajtaja 
nyitva volt és a küszöbön egy kislány és egy kisfiú játszott egy nagy, színes játékkockával.

– Jó reggelt kívánok, kedveseim! Íme, játszótársakat találtam számotokra! Sok mesélnivalójuk 
van számotokra! De előbb, gyertek megkóstolni ezt a sok finomságot, amit hajnal óta nektek készí-
tettem! – kiáltotta nagyapó.

A kiadós étkezés után a gyerekek résztvettek a kecskék fejésében, a sajtok elkészítésében, majd 
egész délután a zöld fűben játszottak, szaladgáltak a kisgidákkal, virágokat ültettek nagyapóval.

– Említettétek, hogy a barátaitok a közelben laknak.
– Igen, fel is jegyeztük: a Horei faluban, épp a lóversenypálya mellett.
– Ismerem azt a helyet. Édesapjuk a falu polgármestere. Miért készültök ennyire türelmetlenül 

a velük való találkozásra?-kérdezte nagyapó.
– Szeretnénk résztvenni a nagy ünnepségen, amit most tartanak. – felelte Liz.
A falu apraja és nagyja összegyűlt az ünnep tiszteletére. Népviseletbe öltözve, vidáman köszön-

tötték egymást az emberek, türelmetlenül várva az előadás kezdetét. Liz és Tom boldogok voltak.

 Olvasd el a következő részletet! Figyeld meg, hogyan mutatja be a szerző a falut, illetve  
milyen tevékenységeken vesznek részt a gyermekek! Képzeld el, hogyan folytatódik az ünneplés!
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GYERMEKKOROM EMLÉKEI
Ion Creangă. Fordította R. Berde Mária és Kiss Jenő

Elgondolkozom néha, és felidézem magamban, milyen idők jártak, milyen emberek éltek akkori-
ban mifelénk, amikor – édes jó Istenem – kezdtem én is süvölvénnyé cseperedni szüleim hajlékában, 
Humulești-ben, ebben a nagy és vidám faluban, amely ott terül el Târg városával szemben a Neamț 
vizén túl, s három összefüggő részből áll: a Vatra Satului-ból, Deleni-ből és Bejen-ből.

És aztán Humulești abban az időben sem volt ám csak olyan akármilyen falu, hanem régi-régi 
szabadparti hely, s jól megalapozott, a szó valódi értelmében: jobbnál jobb gazdák, deli legények és 
szépséges leányok lakták, tudták járni a hórát, de jártatni a vetélőt is, hogy csak úgy csattogott a 
falu a szövőszékek bordáinak zajától; szép templom benne és hozzáillő papok, tanítók és hívők, akik 
valamennyien becsületére váltak falujuknak.

Kedves volt pedig nekem a falunk, a szépen folydogáló, kristálytiszta Ozanával, melyben méla-
búsan tükröződik Neamț vára, immár annyi évszázad óta. Kedvesek édesapám, anyám, öcséim és 
húgaim, meg a falumbeli fiúk, gyerekkorom pajtásaim, akikkel fagyos, téli napokon együtt viháncol-
tam a szánkázás közben s a jégen, nyáron pedig – derűs ünnepeken- együtt barangoltunk nótázva 
és kurjongatva az árnyas tölgyesekben és berkekben, a parton, melyet gübbenők szegtek, a vetések 
mentén a határban, a virágos réteken, s a hegyek büszke hajlatain, melyek mögül a hajnal fényei mo-
solyogtak reám ifjúkorom pillangókedvű idején.

Ugyanilyen kedvesek voltak nekem a fonók, a kalákák, a táncok, a falu minden mulatsága: a leg-
nagyobb lelkesedéssel vettem ki részemet belőlük. S ha kőből lettél volna, akkor is ugrándozott vol-
na szíved a gyönyörűségtől, amikor néha késő éjszaka csak meghallottad Mihait, a falu muzsikusát, 
amint nyomában egy-egy csapat legénnyel bejárta az egész falut, és énekelt:

Zöld levele a katángnak,
Üzennem kell egy nagylánynak,

Hogy ma éjjel, hajnal fele
Megszólalt a fülemüle,

S olyan fájdalmasan szólott,

Hogy még a levél is hullott,
Olyan vékony-keservesen:

Hogy válnunk kell, szép kedvesem.
Úgy csivitelt, úgy elepedt,

Hogy a szívem majd megrepedt.

És hány, de hány nótát énekelt még Mihai, vagy játszott zengő hegedűjén! És mennyi vidám 
mulatság adódott még nálunk, hogy az egész esztendő egyetlen ünnepnek tetszett! Ahogy egy öreg-
asszony mondta: „Adja Isten, hogy egész évben ünnep legyen, és csak egy munkanap, de akkor is 
mennyegző vagy vendégség!”

 Figyeld meg az alábbi részletben, hogyan ír Ion Creangă a szülőföldjéről, milyen helyi 
szokásokat mutat be, valamint azt , hogy milyen érzéssel tölti el őt az emékezés!
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Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.
 
Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan
egész az égben,

s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgyhogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és a viharral,
haszontalanul és egyre fönségesebben,
lobog,
beszél.

ZÁSZLÓ
(RÉSZLET)

Kosztolányi Dezső

Szép vagy, hazám! Megnéztelek!
Mint képeskönyvet néz az ember.
Fülembe harsogott a tenger,
Szemembe fújtak a szelek.
Tetszett a villogó berek,
A vízbe csorgó égi festék... .
A fenyvesekre hulló esték
S a csillag-ittas éjjelek.

A LEGSZEBB
Székely János

  Románia melyik nemzeti jelképét ismered fel Kosztolányi Dezső versében? 

  Milyen pozitív érzelmekről szól Székely János A legszebb című verse?
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A HAZA IRÁNTI SZERETET

„A hazafiság nem csak a szülőföldedhez való ragaszkodást jelenti, 
hanem mindenekelőtt a múlt tiszteletét, ami nélkül nem létezik haza-
szeretet.”

(Mihai Eminescu nyomán)

„Gyermekek, mi a Haza, mi a hazafiság?
Mi ez az érzés, ami feldúlja az emberben lévő összes erőt, és 

egyes pillanatokban magasabbra emeli létezésénél, és hagyja, hogy 
jószántából meghaljon azon utódok felemeléséért, akiket nem fog 
megismerni soha, és akik őt sem fogják ismerni.

A  szülőföld bennünk van, magunkkal visszük országokon és 
tengereken át, és csak, amikor távol vagyunk és egyedül vagyunk, 
akkor borzongunk meg, arra emlékezvén, hogy honnan szakadtunk le, 
és nem találunk vigaszt, csak a megpróbáltatásokban és könnyekben.

A  haza nem az a föld, ahol véletlenül élünk, hanem az a föld, 
melyet elődeink vérrel öntöztek csatákban, és csontjaikkal megerősítettek. Ha erre gondolunk 
emléket állítunk hőseinknek.

A  szülőföld nem a termőföldet jelenti, nem a termőföld megmunkálásából származó 
megélhetést. Szüleink, nagyszüleink, elődeink a mi igazi hazánk; ők, akik ugyanazt a nyelvet 
beszélték, akiknek ugyanezek voltak a vágyaik, szenvedéseik, törekvéseik.”

(Barbu Ștefănescu Delavrancea nyomán)

  Olvasd el az alábbi szemelvényeket, és figyeld meg, mit jelent, a szerzők szerint, a haza-
szeretet! 

„A hazafiság nem a más nemzetek elleni gyűlöletet jelenti, hanem a 
saját nemzet iránti kötelezettségek teljesítését. Nem azt jelenti, hogy a 
világon a legfigyelemreméltóbb nép vagyunk, hanem biztatás arra, hogy 
a legfigyelemreméltóbb néppé váljunk a világon.”

 (Mihail Sadoveanu nyomán)
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EGYEZMÉNY A GYERMEK 
JOGAIRÓL

1. cikk: Gyermek az a személy, aki tizennyolcadik élet-
évét nem töltötte be.

2. cikk: Minden gyermeknek azonos jogai vannak. Mind-
egy, hogy ki vagy, hol élsz, milyen nyelven beszélsz, mi a 
vallásod, fiú vagy lány vagy, fogyatékossággal élsz vagy 
sem, szegény vagy gazdag vagy; mindegy, hogy mit csi-
nál vagy hisz a családod. Tilos a megkülönböztetés!

6. cikk: Jogod van ahhoz, hogy teljes életet élj, és fej-
leszd a képességeidet.

7. cikk: Jogod van ahhoz, hogy nevet és állampolgársá-
got kapj. 

9. cikk: Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Csak akkor lehet ki-
emelni egy gyereket a családjából, ha az az ő érdekében törté-
nik (pl. bántják, vagy nem törődnek vele). Jogod van kapcsolatot tartani 
mindkét szülőddel, akkor is, ha nem élnek együtt.

12-13. cikk: Minden gyereket megillet a szólásszabadság. Minden téged 
érintő ügyben jogod van elmondani a véleményedet és ötleteidet, vala-
mint megismerni mások véleményét és ötleteit.

14. cikk: Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatla-
kozz egy valláshoz addig, amíg az nem sérti mások jogait. 

15. cikk: Jogod van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. 
17. cikk: Az egészséged és jóléted előmozdítása érdekében jogod van ah-

hoz, hogy a rádióból, a televízióból, újságból, könyvekből, az internetről 
vagy máshonnan információt szerezz. 

18. cikk: Nevelésed és gondozásod szüleid közös felelőssége.
19. cikk: Az államnak biztosítania kell a védelmed és 

azt, hogy senkinek nem szabad megütnie, vagy más 
módon bántania téged. A felnőtteknek óvnia kell a 
gyerekeket mindenféle erőszaktól, bántalmazástól 
vagy elhanyagolástól. A gyerekeket senki, még saját 
szüleik sem üthetik meg, vagy bánthatják.

20. cikk: Ha nincsenek szüleid, vagy ha nem vagy biz-
tonságban szüleidnél, különleges védelemhez és se-
gítséghez van jogod.

  1989. november 20. óta a gyermekek saját jogokkal rendelkez-
nek. Olvasd el az Egyezmény alábbi pontjait, és azonosítsd a cik-
kekben/cikkelyekben  bemutatott gyermekjogokat! 
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21. cikk: Örökbefogadáskor a felnőtteknek a gyerekek érdekeit kell nézni és azt, 
hogy nekik mi a legjobb.

22. cikk: A más országokból Romániába menekültként érkező gyermekek (akik 
hazája nem volt elég biztonságos) ugyanolyan fontosak, őket is ugyanolyan 
védelem és jogok illetik meg, mint a romániai gyerekeket.

23. cikk: Ha fogyatékkal élsz, jogod van a különleges gondoskodáshoz és se-
gítséghez, azért, hogy teljes életet élhess.
24. cikk: Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvo-

si ellátást és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A szüle-
idnek igyekezniük kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne 
legyél beteg. 

27. cikk: Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapj, ami a jólléted-
hez és fejlődésedhez szükséges. Ez azt jelenti, hogy a felnőttek-
nek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen pl. ételed, ruhád és 
lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, 
az államnak kell segítenie.

28-29. cikk: Jogod van a tanuláshoz! Az oktatásnak olyannak kell 
lennie, hogy fejlessze a személyiségedet, a tehetséged és a képes-

ségeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját jogaidra, és mások jo-
gainak és kultúrájának tiszteletére. Fel kell készíteniük minden gyer-

meket arra, hogy békés életet éljenek és vigyázzanak a környezetükre.
30. cikk: Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod van a saját kultúrád, 

nyelved és vallásod gyakorlásához.
31. cikk: Jogod van játszani, pihenni és a kulturális vagy művészeti tevékenységek-

ben résztvenni!
32. cikk: Az államnak védenie kell téged minden munkától, amely veszélyezteti a 

tanulmányaidat, az egészséged vagy a fejlődésed. 
35. cikk: Az államnak védenie kell attól, hogy elraboljanak, eladjanak vagy más or-

szágba vigyenek és ott kizsákmányoljanak.
37. cikk: Még ha valami rosszat teszel is, és törvényt szegsz, akkor sincs senkinek  

joga ahhoz, hogy úgy büntessen, hogy azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon.
38. cikk: Jogod van a védelemhez és ahhoz, hogy háború idején 

megvédjenek. 15 éves korod alatt nem vehetsz részt a háború-
ban, nem sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni.

42. cikk: Minden felnőttnek és gyereknek tudomást kell szerez-
nie erről az Egyezményről. Neked és a felnőtteknek is joguk van 
ahhoz, hogy a gyermekjogokról a lehető legtöbb ismeretet sze-
rezzenek.
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A GYERMEKI JOGOK KIFEJEZÉSRE JUT-
TATÁSA AZ IRODALMI ALKOTÁSOKBAN

  Fedezd fel, mely gyermekjogok vannak tiszteletben tartva/megsértve az egyes iro-
dalmi művekből közölt részletekben!

„Kegyetlen hideg volt, hullott a hó és már sötétedett; az 
esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A  kemény hidegben egy 
szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és mezítláb. 
Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem 
sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy – az édesanyja 
hordta valamikor. (…)

Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte 
a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes 
gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott. 
Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek 
tőle, és alamizsnát se adott neki senki: Éhesen és hidegtől reszketve 
vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény”.

(A kis gyufaárus lány, H.C. Andersen nyomán)

„Ela és Lia kiskoruk óta jó barátnők. Minden reggel találkoznak, és együtt sétálnak az iskola felé.
– Jó reggelt, Lia! Megint szomorúnak látlak. Ismét sírtál?
– Jó reggelt, Ela! Igen, sírtam, mert nincs semmi, aminek örülhetnék!
A két lány nagyon különböző. Ela vidám, optimista, magabiztos és sokat beszél az édesanyjá-

val. Édesanyja rendszeresen ellenőrzi a kislány másnapra való iskolai felkészülését. Ela minden este 
leül a szelíd és türelmes anyukája mellé, és együtt kötögetnek, miközben elmeséli a nap esemé-
nyeit, beszél az álmairól, és szívesen fogadja édesanyja tanácsait.

Lia egy szomorú, törékeny, szép kislány; öltözöte sze-
gényes, kopott. Mostohaanyja neveli, aki egy rosszin-
dulatú, csúnya, kapzsi és nagyon szigorú nő. Nem 
engedi a kislányt játszani, dolgoztatja a háztar-
tásban, és a kiadott munka elvégzése után 
hagyja csak tanulni. A  kislány meg akar sza-
badulni a szenvedéstől, éppen ezért nagyon 
törekvő. Tisztában van azzal, hogy őt csak 
tudása mentheti meg a szomorú sorstól.

A két kislány közti barátság szép, őszinte 
és értékes.

 (Lia és Ela, Claudia Groza nyomán)
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A GYERMEKEK MÁSFAJTA JOGAI
  Ismerj meg más gyermekjogokat! Társaiddal mutassátok be ezeket szerepjátékkal!  
Fogalmazz meg te is hasonló jogokat, amelyek szintén a gyermekek érdekeit szolgálják!

A barátságkötéshez  való jog

A gondolatok sza-
bad kifejezéséhez  

való jog

Az érzelmek kife-
jezéséhez való 

jog

A boldogsághoz  
való jog

A mosolyhoz  
való jog

Az ajándékozás-hoz való jog

A meghallgatás-
hoz  való jog

Jog ahhoz, hogy 
megbecsültnek 

érezd magad

      Az egészséges 
táplálkozáshoz  

való jog

Egy boldog csa-ládhoz való jog

Minőségi okta-
táshoz való jog

A szabadsághoz  
való jog
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AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR
Esopus nyomán

Az alvó oroszlán szájába befutott egy egér. Az orosz-
lán felébredt, megfogta az egeret, és meg akarta enni. 
Az egér könyörgött, hogy eressze el, és megígérte, hogy 
ha életben marad, meg fogja neki hálálni. Az oroszlán erre 
elnevette magát, és futni hagyta őt. Nemsokára azonban 
tényleg megtörtént, hogy az egér hálája révén menekült 
meg. Vadászok csapdájába esett ugyanis, akik kötéllel 
egy fához kötözték. Ahogy ott jajgatott, meghallotta az 
egér, odasietett, elrágta a kötelet, és megszabadítva őt, így 
szólt hozzá: „Annak idején kinevettél engem, mert nem 
hitted, hogy viszonzást kapsz tőlem, de most megtudhat-
tad, hogy az egerek is tudnak hálásak lenni!”

   Szerinted miért kegyelmezett meg az oroszlán az egér-
nek? Amikor valami jót cselekszel, vársz érte jutalmat? 
Mit teszel, ha jótéteményedet nem jutalmazzák?

  Fejtsd ki, mennyire értesz egyet az alábbi idézettel!  
„Ha jót teszel, tedd csak a jóért!”  
 (Johann Volfgang von Goethe)

 Olvasd el a következő tanítómesét, majd oldd meg a feladatokat!

  Olvasd el a következő két tanítómesét, hogy többet megtudj az összetartás fontosságáról! Jelle-
mezd a mesék  szereplőit tetteik alapján!

A béka, a hal meg a rák
Egy szép nap nekiállanak,
Hogy a partról egy zsák búzát
A gát alá behúzzanak.

És mindegyik hozza is lát,
Húz, von, de megállapítják:
Mozdulatlan áll a zsák,
Mert nem egyfelé húzzák.

A rák hátra igyekezett,
Ugrált a béka, s brekegett,
A hal vergődött eleget,
S az eredmény semmi lett.

Nem tudom, hogy ki a vétkes,
De az az egy nem kétséges:
A zsák nincs a gát alatt,
Hanem a helyén maradt.

A BÉKA, A HAL MEG A RÁK
Alexandru Donici

Épp így van az emberiség
Dolgaiban, ha nincs egység,
Senki semmi célt nem ér el
Sikerrel és eredménnyel.

TANÍTÓMESÉK / FABULÁK

(Bözödi György fordítása)
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A CSERESZNYELOPÁS
Egyszer nyáron, épp pünkösd szombatján kilopódzom a 

házból, és álló délben elindulok Vasile bácsihoz, apám legidő-
sebb bátyjához egy kis cseresznyét lopni, mert csak nála és még 
vagy két helyen volt a faluban cseresznye, amelyik pünkösd va-
sárnapja táján szokott színesedni. Töröm hát a fejem, miképpen 
rendezzem, hogy meg ne csípjenek. Először belépek a házába, és 
teszem magam, hogy a fiát, Iont akarom fürdéshez elkéreztetni.

– Nincs itthon – mondotta Mărioară néni -, elment bácsi-
káddal a vár aljába, hogy valami posztókat hozzanak haza.

– Hát akkor jó egészséget, Mărioară néni! Sajnálom, hogy 
Ion nincs itthon, mert nagy kedvem lett volna fürdeni vele. 
De magamban ezt gondolom: lám, eltaláltam! Jó, hogy nincse-
nek itthon! És ha nem jönnének egyhamar haza, még jobb volna!

 (Fordította R. Berde Mária és Kiss Jenő)

GYERMEKKOROM EMLÉKEI
Ion Creangă

 Olvasd el a műből közölt részleteket, és elemezd Ionică viselkedését!

Sajtot talált a holló, fölvitte a fára,
Róka koma a sajtot nagyon megkívánta.

Magas a fa, magasan ül a holló rajta.
Csőréből a zsákmányát azért is kicsalja!

„Holló asszony − szól neki −, örülök, hogy látom,
nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon!”

Csönd. A holló nem felel, épp csak egyet illeg.
Rá a róka: „Tollánál, termeténél nincs szebb!”

Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot.
A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog.

Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja:
„De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja!”

„Rút a hangom?” − A hollót elfutja a méreg,
s károgni kezd: − „Ez neked nem elég szép ének?”

„De még milyen!”− nevet a róka, és a sajttal,
mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

A HOLLÓ ÉS A RÓKA
La Fontaine
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A FÜRDŐZÉS
Akkor történt, hogy anyám egyszer korábban ébresztett, mint más reggelen, és lelkéből kérlelt:
– Ionică, édesanyámé! Ládd-é, apád kaszálni van, mert a zab mind kipereg, és hasonmód nem 

tudom, merre kapjam a fejem a sok dologtól; hagyd el most a tekergést, és maradj anyád mellett, 
csőrölj, és ringasd a gyermeket, aztán majd én is veszek neked Fălticeni-ben egy pántlikás kalapkát 
meg egy erszényes bőrtüszőt, tudod olyant, amelyik mintha csak neked készült volna!

– Jól van, anyám. – De csak én tudtam, hogy mit gondolok. (…) De mikor most a gyermekrin-
gatásról hallottam, bizony eléggé sajnáltam, hogy vesztemre éppen én születtem legidősebbnek a 

testvérek közül. De hát mit tehettem, ha úgy megkért anyám? 
Csakhogy azon a napon az ég derült volt, és kint olyan szép és 
meleg idő, hogy kedved támadt volna tyúkok módjára a porban 
megfürdeni! A szép idő láttán csak fogtam magam, s eloldalog-
tam a tóhoz, fittyet hányva anyám kérésének, bármennyire is 
anyám volt és teli bajjal szegény feje.

 (Fordította R. Berde Mária és Kiss Jenő)

A BÚBOSBANKA
Felébreszt egy reggel nagy üggyel-bajjal anyám: „Kelj fel, te restek restje, 

mielőtt még a nap feljönne! Vagy azt akarod, hogy ismét az örmény kakukk 
pupuljon fel, s megrontson, hogy egész nap ne legyen szerencséd?” Mert így 
ámított engem anyám egy búbosbankával, amely már évek óta ott fészkelt 
Andrei bácsiéknál, apám legkisebb öccsénél a hegyoldalon, egy öreg-öreg 
hársfa odvában. Nyaranta egyvégtében hallhattuk: „Pu-pu-pu! Pu-pu-pu!” 
minden áldott nap kora hajnalban, hogy zúgott bele a falu. És, hogy felkelek, 
már küld is anyám az étellel a mezőre, a kanalas cigányokhoz, akiket kapálni 
fogadtunk volt meg, tova ki a Szárazvölgybe, közel Topoliţához.

S alig indulok el, hallom máris a búbosbankát:
– Pu-pu-pu! Pu-pu-pu! Pu-pu-pu!
Ekkor én – nem volna jobb talán mégis folytatni utamat? – letérek a 

hársfa irányába azzal a feltett szándékkal, hogy most aztán megfogom a ban-
kát. Mert már erősen dühös voltam reá, nemcsak a „pu-pu”-ért, ahogy anyám 
mondta, hanem mert miatta ébresztett fel mindennap pitymallatkor. (…)

Ezek után hazamegyek, megkötöm a madár lábát valami fonállal, és 
dugdosom anyám elől, vagy két napig a hiúban rejtegetem a szétesett fa-
csebrek között. Közben mindegyre csak fel a bankához, hogy a házbeliek el 
nem képzelhették, mit keresek annyiszor a padláson.

 Másnap azonban csak beállít hozzánk nagynéném, az Andrei bácsi Ma-
riucája, és égig tátott szájjal elkezd kárpálni anyámmal énmiattam:

– Hát hallott-é kend ilyet, sógorasszony, hogy Ionică ellopta a bankát? 
– panaszolta sápítozva. – Pedig az költ fel minket pitymallatkor a munkához 
sok-sok esztendő óta.

Rettentően felindult, és éppen csak hogy könnyei nem potyogtak, amíg 
ezeket mondta. Bizony csak most látom én, hogy nagy igaza volt nénémnek, 
mert a banka volt a falu órája. De szegény anyám még álmában sem tudott 
a történtekről!   (Fordította R. Berde Mária és Kiss Jenő)
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GOE ÚR
Goe úrfi nagyon izgatott, ellentmondást nem tűrő hangon mondja, felrántva szemöldökét:
– Nagymami! Mér nem jön már?… Azt akarom, hogy jöjjön!
– Jön, azonnal jön, kiscsibém! – felel a nagysága. És meg-

csókolja a kisunokát, miután megigazgatja kalapját. (…)
– Látod, milyen jól áll neki a matroszos öltönybe – 

mondja a nagymami.
– Nagymami, nem megmondtam, hogy nem úgy 

mondják, hogy matrosz?
– Hát, hogy?
– Matrósz…
– Na! ti mondjátok, ahogy akarjátok, én úgy mondom, 

ahogy tanultam. Az én időmben még úgy mondták, mat-
rosz. (…)

– Ülj meg, kiscsibém! Nehogy valamit elronts! mondja nagymami. A vonat most már Perisről 
Buftea fele halad, nagy sebességgel. De egyszercsak a 24. kilóméter felénél hirtelen felhangzik egy 
süvöltés, aztán a vészjel, három rövid fütty, és a vonat hirtelen lefékez, őrülten rángatózva. „Mi van? 
Mi van?” Az összes utas ijedten ugrik az ablakokhoz, ajtókhoz, a lépcsőkre. (…)

Miért állt meg a vonat? Valamelyik vagonban, valaki meghúzta a vészféket.
 (Nagy Elek fordítása)

 Olvasd el I. L. Caragiale A látogatás és Goe úr című műveiből közölt részleteket, és figyeld 
meg, mi jellemzi a főszereplők tiszteletlen viselkedését!

A LÁTOGATÁS
– Elég volt, Ionel! Elég lesz a dulcsászából, édesem! Megint baj lesz a gyomrocs-

káddal…
Az őrnagy magába töm még három-négy kanállal, majd engedelmeskedik, aztán 

fogja a dulcsászás tálat és kivonul vele az előszobába.
– Hova mész? – kérdi a mama.
– Rögtön jövök! – válaszolja Ionel.
Szempillantás múlva már jön is vissza az üres tállal, leteszi az asztalra, majd 

hozzám lép, s az asztalkáról elveszi Regal-cigarettákkal tömött dohánytárcámat. Ki-
vesz egyet, a szájába dugja, aztán katonásan tiszteleg, mint minden katona, amikor tüzet kér egy 
civiltől. Tanácstalan vagyok. A mama nevetve int a szemével, hogy adjak tüzet az őrnagy úrnak. Oda-
nyújtom a cigarettámat, a katona meggyújtja a magáét, pöfékel egyet, s mint katonaemberhez illik, 
súlyos léptekkel le s fel sétál. Sehogy sem tudom kellőképpen értékelni ezt a hőstettet, a mamája azon-
ban: phű… phű… megköpdösi, nehogy megigézze, s így szól: – Köpdösse meg, nehogy megigézze!

Az őrnagy szopókáig szívta a cigarettáját. Aztán nekiront a labdának, amit én hoztam neki, s kez-
di csapkodni. A labda egészen a mennyezeten függő csillárig pattan, szörnyű zavart okozva a kristály-
fürtök között.

– Ionel! Nyughass már, szívecském! Még eltörsz valamit! Bosszantani akarsz? Azt akarod, hogy 
mama meghaljon? (Nagy Elek fordítása)

PILLANATOK ÉS VÁZLATOK
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MINDENKI AZT CSINÁL,  
AMIT AKAR?

 Olvasd el a versrészletet! Szerinted mi történne akkor, ha egy közösségben az emberek egyál-
talán nem törődnének egymással, mindenki azt csinálna, amit akar, függetlenül attól, hogy ez a 
másik számára jó vagy rossz? Hogyan befolyásolná az emberek viselkedését egy szabályok nélküli 
és egy szabályokkal teli társadalom? Hasonlítsd össze!

Ha nem lennének szabályok

Milyen más lenne az élet, ha nem lennének szabályok,
Ha mindenki azt csinálna, amit akar, 

mert nem lennének határok.
Ha nem lenne törvény és szabadok lennénk,

akkor mennyire másképpen élnénk!
A harag és gyűlölet uralkodna,
Senki senkivel nem barátkozna.

Mindenkit az önző érdek vezérelne,
A helyes döntésekben senki sem mérlegelne.

A viszály és vádaskodás,
A bántalmazás és szitkozódás,

A kegyetlenség mutatkozna meg,
Képzeld, ha ezek jellemeznének minket!

         (Kovács Bettina)

Hát, ez 
szörnyű!

Nem akarok 
menni  

iskolába!



LUSTASÁG ÉS BUTASÁG
Elia David nyomán

 Olvasd el a szöveget, majd nevezz meg egy kötelességtudó/felelősségteljes szereplőt!

Élt egyszer két rosszindulatú nővér, Lustaság és Butaság volt a nevük. Nem tetszett nekik semmi 
a világon: sem az egyszerűségéről híres Öröm, sem a harmonikus Szépség, sem az illedelmes Tisztelet, 
sem a szerény Munka.

Munkára különösképpen haragudtak, már alig tudták elviselni szorgalmát. Azon törték a fejüket, 
hogyan lehetne őt elűzni. Mivelhogy nem tudtak semmi okosat kitalálni, Ravaszsághoz fordultak 
segítségért.

– Testvér, arra kérünk, minél hamarább szabadíts meg minket Munkától!
– Munkától? – nevetett Ravaszság. Mit árthat nektek Munka, drágáim? No, mindegy, jó pénzért 

segítek rajtatok!
– Jó pénzért? Ugyan miket beszélsz? Nincs nekünk egy vasunk se!
– Ez engem nem érdekel! Oldjátok meg valahogy! – mondta Ravaszság
– Te ravasz vagy, testvér! Tanítsd meg nekünk, hogyan lehet pénzt szerezni munka nélkül! – me-

részelt így beszélni Lustaság.
– Pontosan! Ha pénzt akarsz tőlünk, segíts nekünk a pénzt megszerezni!- szólt bele Butaság is 

nagy büszkén.
Ravaszság elcsodálkozott testvérei szemtelenségén, és helyénvalóbbnak találta, ha inkább őket 

leckézteti meg, minthogy Munkának ártson. Végül így szólt hozzuk:
– Jól van. Hallgassatok rám! Menjetek el Munkához! Mikor észreveszitek, hogy szünetet tart, pi-

hen, Lustaság, te a következőképpen beszélj hozzá:
– Te rengeteg sok mindennel foglalkozol, Munka, de nem tudsz álmokat szőni, mint én! Te meg-

elégedsz azzal, amit nap mint nap csinálsz, de tudd, hogy az álmodozás szárnyakat ad, elvezet a leg-
nemesebb megvalósításokig, és óriási nyereséget hoz!

Aztán Butaság felé fordult, és az ő szerepét is betanította:
– Ó, Munka, nem unod, amit csinálsz? Nem látod, hogy minden erőfeszítésed hiábavaló? Amit 

ma megcsinálsz, holnap tönkremegy. És ezért a sok munkáért nem is vagy kellőképpen megfizetve! 
Többet érdemelnél fáradozásodért! Könnyebb és jobb életet élnél, ha ráfognád a munkára az olyan 
butákat is, mint én!

Lustaság és Butaság nagyon elégedettek, hogy Ravaszság így kioktatta őket, és buzdítására siet-
tek is Munkához, hadd mondják el neki.

Ez  idő alatt Munka épp kis pihenőt tartott, s elszenderült a nagy kimerültségtől. Lustaság el-
mondta az ő szövegét, és meglepődött azon, hogy Munka máris mer álmodni. Nemsokára Munka 
megébredt, és miközben azon gondolkozott, hogy mi is a legsűrgősebb tennivalója, Bolondság azt 
hitte, az ő bölcs tanácsain elmélkedik.

Végül a két nővérnek munkába kellett állnia. Ez olyan érzés volt számukra, mintha tőrt szúrtak 
volna a szívükbe. Aztán eljött az idő, hogy Munka learassa szorgalma gyümölcsét, megkapja a fizet-
séget, és szétossza mindenki javára.

A büszke testvérek mindig hátat fordítottak Munkának, és soha nem ismerték be, ha tévedtek, 
emiatt nem részesültek semmiben.

Ravaszságot még a mai napig sem fizették ki, viszont kemény szavakat intéztek feléje, de ő egyál-
talán nem törődött azzal, amit a két nővér mondott.
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NICOLAE BĂLCESCU ISKOLÁSÉVEIBŐL
Ion Ghica

 A  következő szövegből megtudhatod, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan nyilvánultak meg a 
közösségellenes viselkedésformák, a visszaélés és az erőszak. Mi változott azóta?

Nicolae Bălcescu, negyedik osztályos tanuló, hazafele igyekszik az iskolából. 
Hóna alatt egy köteg, madzaggal összekötött könyvet és füzetet tart. Félénken 
közeledik az édességárushoz; választ egy darab mézből, dióból és mandulából 
készült keleti édességet, s éppen azon igyekszik, hogy harapjon belőle, amikor a 
gallérjánál fogva megragadja valaki.

– Ez  szép, te semmirevaló, egyedül akarod megenni? Sotea volt, egy ke-
ménykötésű legény, az iskolások megfélemlítője. Minden vásárlótól követelte a 
termék felét, ezt tette a kis iskolás fiúval is.

– Ha szépen kérsz, talán a felét neked adom! – szólalt meg a fiú.
– Szépen kérni téged? Hallottad valaha, hogy én szépen kértem volna vala-

kitől bármit is? Mivelhogy nem tudod, hogyan kell viselkedned velem szemben, 
elveszem tőled az egészet! És Sotea már nyúlt is az édesség után. Azon nyomban egy élet-halál 
verekedés kapott lángra. Éppen akkor, amikor Soteának sikerült földhöz teremtenie Bălcescut, 
valaki beugrott mögéje, és könyörtelenül meghúzta kócos haját. Sotea feladta.

– Megütötted magad? – kérdezte Ghica a kisfiútól. Őrültség kikezdeni vele!
– Nem lehetek Sotea zsarnokoskodásának áldozata! Erőszakos, kegyetlen, és mindenki fölött 

hatalmaskodik! Ha tudtam volna, hogy meghalok, akkor sem hagytam volna ezt annyiban.

A VARÁZSKULCS
Claudia Groza

  Olvasd el Claudia Groza Varázskulcs című meséjét! Fedezd fel az egyes közösségellenes 
viselkedések megváltoztatásának kulcsát!

Volt egyszer egy jókedvű, gyönyörűszép kislány, aki édesanyjával, és két fiútestvérével együtt egy 
elszegényedett városban élt. A kislányt Natalianak hívták, tíz éves volt, és korához képest nagyon okos és 
érett kislány volt. Édesanyját rendszeresen kisegítette a házimunkában, és testvéreiről is szívesen gondos-
kodott. Az állatokat kimondhatatlanul szerette. Az volt az álma, hogy egyszer majd egy farmon élhessen, 
és étellel segíthesse a rászoruló embereket.

Natalianak egyik lába rövidebb volt, és emiatt kicsit nehezebben mozgott, de ez nem akadályozta 
meg abban, hogy egész nap szorgoskodjon.

– Natalia, kérlek, menj és vegyél egy kenyeret! – szólt hozzá az édesanyja.
– Azonnal, anyu! – felelte a kislány magához térve az álomból, mely rabul ejtette.
A történetünkben szereplő kislány lassú, de biztos léptekkel haladt a bolt felé, amikor egyszercsak 

megakadt a szeme valami csillogó tárgyon. A tárgy körül szitakötők kórusa szólalt meg, melyek nagyon 
örültek, hogy egy emberi lénnyel találkozhattak. Natalia félve közeledett a csillogó tárgyhoz, mely egy 
érdekes formákkal díszített, gyönyörűen kidolgozott kulcs volt.

A szitakötők azt súgták neki:



– Vedd fel, szép lány azt a kulcsot! Az egy varázskulcs, amelyet úrnőnk, 
az Örömtündér, veszített el. Ne ijedj meg attól, hogy beszélő szitakötőkkel 
találkoztál! Valójában, mi elvarázsolt lények vagyunk, sok jó cselekedetet 
akarunk véghezvinni, és segítséget szeretnénk nyújtani a rászorulóknak.

– Örömmel csatlakozom hozzátok! Elfogadom a kulcsot, és segítek 
nektek!

– Köszönjük, csodálatos gyermek vagy! Most kövess minket Úrnőnk-
höz! El kellett rejtőznie az erős napsütés elől, nehogy elragadja huncut mo-
solyát.

Ahogy mentek, mendegéltek, egyszercsak azt vették észre, hogy a ma-
darak sikítani és remegni kezdtek, a felhők elsötétültek, a nap elrejtőzött a 
felhők mögé, a fák lehajtották az ágaikat, s hirtelen előbukkant az erdőből 
egy középkorú, ráncos arcú, rémisztő boszorkány. Íjesztő körmei voltak és rongyos, kopott ruhába volt 
öltözve. Natalia, félelmében, sikítani kezdett.

– Azt gondoltad, hogy csak úgy elsétálhatsz a varázskulccsal? Ha, ha, ha, amilyen szép és vidám 
vagy, éppoly naiv vagy! Ha, ha, ha! Most fogadj szót, és add nekem a varázskulcsot! Nem szeretnék harcba 
szállni veled!

– De én vissza akarom adni a kulcsot a gazdájának! Ha odaadom neked, az olyan, mintha elloptam 
volna. Miért kell mindig ilyen gonosz legyél, te boszorkány? Ha kedves, jóságos lennél, hidd el, gyönyörű-
szép lenne az arcod, és mindenkinek tetszenél! Miért nem próbálsz jót tenni, másokon segíteni? – mond-
ta bátran a kislány.

A kislány dallamos hangjára hallgatva a boszorkány elgondolkozott, és rájött, itt az ideje, hogy vál-
toztasson viselkedésén. Elengedte a lányt, jó utat és jó szerencsét kívánt neki.

Ahogy a nap elérte az ég közepét, a kislány megérkezett az Örömtündérhez. Arca ragyogott a bol-
dogságtól.

– Jó napot, Úrnő! Elhoztam neked a varázskulcsot!
–A varázsládám kulcsát, melyet sietségemben elveszítettem? Kedvesem, ez csak neked sikerülhe-

tett! Tanúja voltam annak a jelenetnek, amikor mosolyoddal és jóságoddal legyőzted a rosszat, a gonoszt! 
Láttam a varázsgömbben, hogy találkoztál a boszorkánnyal. Örülök, hogy győzedelmeskedtél fölötte, de 
még jobban örülök annak, hogy sikerült meggyőznöd, hogy változtasson viselkedésén! Te egy csodálatos 
lány vagy! Rögtön kinyitom a varázsládát, és megajándékozlak egy varázspálcával meg egy varázsfüzettel! 
Írj három kívánságot a varázsfüzetbe, s meglátod, ezek teljesülni fognak!

– Köszönöm! – mondta Natalia boldogságkönnyekkel a szemében.
A kis Natalia a varázspálcát és az elvarázsolt füzetet egy tarisznyába tette, aztán a szitakötők társa-

ságában elindult hazafelé.
Az erdő felé közeledvén, ott ahol a Boszorka rájuk ijesztett, felbukkant 

egy szegényes ruházatú, gyönyörű nő, aki így szólt a kislányhoz:
– Köszönöm, gyermekem! Megváltoztattad az életem! Megtanultam 

tőled, hogy a kedvesség és a mosoly csodálatos hatással lehet ránk! Váljanak 
valóra álmaid, te jókedvű gyermek!

– Örülök, hogy segíthettem! Egy csodákkal teli életet kívánok neked!
Miközben az éjszaka készült rávetni a városra a ragyogó csillagokkal teli, 

sötét köpönyegét, Natalia három kívánságot jegyzett le a varázsfüzetébe: sze-
retne vásárolni magának egy lábprotézist, egy farmon szeretne élni sok állat 
társaságában, és étkezdét szeretne építtetni a rászoruló embereknek.

A varázspálcájával megérintette az elvarázsolt füzetet, és vágyai abban a 
pillanatban teljesültek, pontosan olyan sorrendben, ahogyan lejegyezte.
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POLGÁRI SZÓTÁR
autonómia  –  önigazgatás, ön-

kormányzat; öntörvénykezés; 
önállóság

ártani   –  rosszat tenni

barátság   –  két vagy több 
személy közti érzelem; lelki 
vonzalom;  rokonszenv; köl-
csönös tiszteleten alapuló 
meghitt kapcsolat

civilizáció   –  emberi közösség; az 
adott társadalom anyagi esz-
közei, technikái

diszkrimináció   –  hátrányos 
megkülönböztetés

egyetemes   –  mindent/minden-
kit magában foglaló, minden-
re/mindenkire kiterjedő

egyezmény – nagy fontosságú 
egyezség

együttműködés  –  egy tevékeny-
ség közös elvégzése; részvétel 
egy tevékenységsorozatban 
másokkal együtt

elismer   –  elfogad; méltányol

emberi méltóság   –  általános 
emberi érték, amely minden-
kit megillet születésétől fogva

engedelmes  –  teljesíti az utasí-
tásokat; a parancsnak eleget 
tesz

felelősség   –  az a kötelezettség, 
amelynek alapján valaki/vala-
mi felelős valakiért/valamiért

felelősségérzet   –  felelősségválla-
lás; a tetteink, kötelességeink 
iránti felelősségünk átérzése

felelőtlen: tetteinek következmé-
nyeivel nem törődő

felderít   –  rájön valamire; felfe-
dez; felkutat (eddig még nem 
ismert dolgot)

fairplay  –  tisztességes eljárás

fesztivál   –  ünnepi előadássoro-
zat

gondatlan  –  trehány; hanyag; 
felelőtlen

harag   –  igazságtalanság kel-
tette bosszús indulat valaki 
ellen, illetve az ebből fakadó 
ellenséges állapot

határozat   –  döntés

hovatartozás   –  kötődés, kap-
csolódás egy meghatározott 
csoporthoz, közösséghez

hazafiság   –  öntudatos, tevé-
keny hazaszeretet

identitás   –  azonosság

illedelmes   –  tisztelettudó; aki be-
tartja a viselkedési szabályokat

indokol   –  megokol

kommunikál  –  valamit közöl

következmény   –  eredmény

közösségellenes magatartás   –  
a közösség érdekeit sértő, az-
zal ellentétes viselkedés

lakhely   –  az a hely, ahol egy sze-
mély állandó jelleggel lakik

leltár  –  tárgyak jegyzéke

megsérteni   –  valakinek ártani, 
kárt okozni

menekült   –  a körülmények 
miatt (háború, éhínség) lak-
helyét elhagyni kényszerülő 
személy 

nemzetiség   –  egy népcsoport-
hoz való tartozás; állampol-
gárság

népszerűsít   –  közérthetően is-
mertet

népszokások   –  egy népcsoport 
jeles napjairól való megemlé-
kezés

norma  –  rendszabály, mely 
megszabja valaki magatartá-
sának módját, valami végre-
hajtásának módját

óvni   –  védeni

önkéntesség   –  másokért vagy a 
társadalom hasznáért végzett 
tevékenység

pantomim   –  némajáték; a cse-
lekményt arcjátékkal, kifejező 
mozdulatokkal előadó szín-
padi mű/művészet

pozitív személyiség  –  jellemes, 
értékes ember

probléma   –   megoldásra váró 
kérdés, feladat

projekt   –  tervezet

rágalmaz   –  olyan valótlan tényt 
állít, híresztel valakiről, amely, 
ha a valóságnak megfelelne, 
büntetőjogi következmé-
nyekkel járna, fegyelmi eljárás 
alapja lehetne, vagy azt, akire 
vonatkozik, közmegvetésnek 
tennék ki
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ragaszkodás   –  vonzódás vala-
mihez/valakihez

rasszista   –  fajgyűlölő

segítség   –  támogatás

sérülés   –  károsodás; rongáló-
dás; sérelem; vágás, szúrás, 
lövés, égés okozta seb

szolidaritás   –  emberek össze-
tartása közös felelősség vagy 
érdek alapján

szükség   –  hiány; kényszerhely-
zet

szervezet   –  meghatározott célt, 
érdeket szolgáló szervezett 
csoport, intézmény

támogatás   –  anyagi, erkölcsi, 
eszmei segítség, pártfogás

társadalom   –  az együtt élő sze-
mélyek összessége 

tiszteletadás   –  tisztelet nyilvá-
nítása valaki iránt

tisztesség   –  becsületesség; átlát-
hatóság; korrektség

törvény   –  jogszabály, amely ki-
jelöli, mit szabad és mit nem 
szabad tennünk különböző 
helyzetekben

üzenet   –  hír közlése

változatosság   –  sokszínűségre 
utaló jellem, tulajdonság

vélemény   –  nézet; felfogás

viselkedés   –  az a mód, ahogyan 
cselekszünk és reagálunk; 
magatartás; hozzáállás; viszo-
nyulás

A tudásszintmérő feladatlapok helyes válaszai
Tanév eleji tudásszintmérő feladatlap
a – IGEN; b – NEM; c – NEM; d – IGEN, e – NEM; f – 
IGEN; g – NEM; h – NEM; i – IGEN, j – IGEN; k – IGEN

1. FEJEZET – Tudásszintmérő feladatlap
1. feladat: a – 1; b – 1; c – 3; d – 1; e – 2; f – 2
2.  feladat:  FALU: farm, mezőgazdaság, kis utcácskák, traktor 

VÁROS: kórház, színház, képtár, tömbházak 
FALU&VÁROS: iskola, házak, üzlet, öröm

3. feladat: a – Karácsony; b- Újév; c – Március 1.; d – Húsvét
4. feladat: a – három, kék, sárga, piros;
b – December 1.; c – Ébredj, román!; d- Andrei Mureșanu, 
Anton Pann

2. FEJEZET – Tudásszintmérő feladatlap
1. feladat: 1: a – 1; b – 2; c – 3; d – 1; e – 3
2.  feladat: a – pihenéshez, játékhoz; b – jogait; c – véleményét; 

d – személyazonossághoz; e – egészségünk, időjárásnak
3.  feladat: a – tanuláshoz való jog; b – pihenéshez, 

szünidőhöz, játékhoz való jog; c – egy családhoz való 
jog; d – a szabad vélemény kifejezéséhez való jog

3. FEJEZET – Tudásszintmérő feladatlap
1. feladat: a – 3; b – 2; c – 1; d – 1
2.  feladat: a – NEM; b – IGEN; c – IGEN; d – NEM;  

e – NEM; f – IGEN; g – NEM; h – NEM; i – IGEN
3. feladat: a – 3; b – 4; c – 5; d – 2; e – 1

4. FEJEZET – Tudásszintmérő feladatlap
1. feladat: a – 2; b – 1; c – 2; d – 3;e – 3
2.  feladat: a – proszociális; b – antiszociális; c – tolerancia, 

együttműködés, segítés; d – lopás, fenyegetés, verekedés

5. FEJEZET – Tudásszintmérő feladatlap
1. feladat: a – 2; b – 2; c – 3; d – 2; e – 1
2.  feladat: Proszociális viselkedésformák: d. A jóság 

kölcsönjár.(Aki másokhoz jó, ahhoz mások is jók.) 
Antiszociális viselkedésformák: a. Elmegy az emberség 
mellett. (Nem úgy cselekszik, ahogy az emberség 
megkívánná.); b. Szemtelen, mint a piaci légy. (Nagyon 
szemtelen.); c. Könnyen lett gazdája. (Lopta.)
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Kívánjuk, hogy 
hasznodra legyenek a 

IV. osztály folyamán elsajá-
tított ismeretek! Légy felelős 

európai állampolgár!

Elérkezett a tanév 
vége! Gratulálunk, bebizonyí-

tottad, hogy jóságos, együttérző, 
önzetlen és tisztelettudó vagy, és 

felelősséget vállalsz tetteidért, 
viselkedésedért!

Szeresd hazá-
dat, és légy jó román 

állampolgár! Kellemes 
vakációt!
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