
                     
 
 
 

RE11344 
 

TANMENETJAVASLAT 
 
 
 

  ERKÖLCSTAN 
 

 3.osztály 
 

 

 Heti 1 óra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Összeállította: Báder Ilona 

 



Témakör:       Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 
 

Nevelési–fejlesztési cél: Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése. 
Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. A sajáton kívüli 
nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek keresése.   

Óra                    Téma   Célok és feladatok, tanulói tevékenységek 

   1.  VÉGE A VAKÁCIÓNAK 
Jó tanulást!  – részlet  
(Létay Lajos) 
 

Ráhangolódás a tantárgyra: a vers elolvasása, 
közös feldolgozása a kérdések és a képek 
segítségével. Beszámoló a vakációról.  
Rajz készítése a nyári élményekről.  
 
 

    2. TULAJDONSÁGAIM 
Légy jó! - Magyar népmese 

A mese elolvasása, a szöveg közös feldolgozása a 
kérdések alapján. Mitől látunk valakit szépnek; 
külső és belső tulajdonságok. Önelfogadás 
segítése. 

3. SZOKÁSAIM  
JÁTÉK 
Névjegykártya 

Beszélgetés a szokásokról a képek és a kérdések 
segítségével: az otthoni és az iskolai feladatokról. 
Véleményalkotás az egészséges életmódról, a 
szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeiről. 
 Az önismeret erősítése. 
Névjegykártyák készítése a tulajdonságok alapján. 
 

4. AHOGY MÁSOK LÁTNAK 
ENGEM 
Lányok dala – részlet (Lackfi 
János) 
Fiúk dala  –  részlet (Lackfi 
János) 

A versek elolvasása után a vélemények 
összevetése a mindennapi iskolai és otthoni 
viselkedésről, az alapszabályok tudatosítása.  

5. HÉTKÖZNAPI HŐSÖK 
Újsághírek 

Az újságcikkek elolvasása, a szövegek közös 
feldolgozása. A nehéz helyzetek, morális döntések, 
dilemmák megbeszélése. Kételyek 
megfogalmazása, az erkölcsi jó, az értéket 
képviselő példaképek keresése. Véleményalkotás.  

Témakör:       Közösségben és egyedül – társaim és én 
 
Nevelési–fejlesztési cél: A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása.  
A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges konfliktusok 
kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése. A mások kirekesztését elutasító szociális 
érzékenység erősítése.  

6. PÁRBESZÉD 
Kislány az utcán  

A vicces történet  elolvasása, a szöveg közös 
feldolgozása a kérdések segítségével. A történet 
folytatása.  A hatékony kommunikáció elemi 
feltételeinek tudatosítása. Párbeszédek kialakítása, 
különböző helyzetekben, figyelem a beszélőtársra.           

    7. JÁTÉK 
Tekintettel 

Kommunikáció  testbeszéddel, arckifejezéssel, 
gesztusokkal.  



8. AZ IGAZI BARÁT 
Közmondások és idézetek 

 A barátság fogalmának  mint meghatározó emberi 
értéknek a megalapozása.  Erkölcsi normák 
összetartó ereje: szeretet, feltétlen bizalom, 
tisztelet. Ismerős, osztálytárs, barát 
megkülönböztetése.  
 

    9. BÉKÉBEN  ÉS HARAGBAN         
Osztálytársak      
 

A történet elolvasása. Közös feldolgozása a 
kérdések segítségével. Saját élmények elmondása.  
A baráti kapcsolatok létrehozásához, 
megtartásához és az esetleges konfliktusok 
kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

           
10. 

JÁTÉK 
Haragszom rád! 
 
 

Saját élmények elmondása. Különböző viselkedési 
formák, külső vagy belső tulajdonságok sorolása. 
Pozitív cselekvések, kapcsolatok sorolása.    

11. ELGOGADVA ÉS 
ELUTASÍTVA 
Jó reggelt! – részlet (Bernhard  
Lassahn) 

A történet elolvasása, közös feldolgozása a 
kérdések alapján. Saját élmények elmondása.  A 
mások kirekesztését elutasító szociális 
érzékenység erősítése.     

Témakör:                  Az osztály és az iskola 
 
Nevelési–fejlesztési cél: Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez 
tartozunk. Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. A szabályok 
szerepének megértése a közösségek életében. A saját iskolához való kötődés érzésének 
erősítése.                      

   12. KÖZÖSSÉGEIM Beszélgetés a képekről a kérdések segítségével, 
és annak felismerése, hogy mindannyian többféle 
közösséghez tartozunk.  

   13. A MI ISKOLÁNK Beszélgetés a képekről a kérdések segítségével a 
különböző iskolákról. Az iskolai életben kialakult 
szokások, hagyományok, jeles alkalmak 
rendszerezése. A saját iskolához való kötődés 
érzésének erősítése. 

  14. A MI OSZTÁLYUNK A képek alapján beszélgetés kérdések segítségével  
az osztály szintjén megélt különböző 
tapasztalatokról, a tanórákhoz és egyéb közösségi 
tevékenységekhez kapcsolódóan.  

   15. JÁTÉK 
Jut eszembe... 

Figyelem egymásra, minél hosszabb gondolatsor   
létrehozása az iskolával kapcsolatban.                     
Ötletek gyűjtése más témakörökkel kapcsolatban.  

   16. AZ OSZTÁLY MŰKÖDÉSE 
Nóri naplója 
 

Az összetartozás érzésének megerősítése az 
osztályon belül. A szabályok szerepének és 
betartásának megértése a közösségek életében. 

        
17. 

JÁTÉK 
Iskolai jelentenek 
Kis illemtan 
 

Pozitív és negatív viselkedési formák eljátszása, 
majd megbeszélése, ki hogyan viselkedett és miért. 
A különböző élethelyzetekben alkalmazandó 
viselkedésformák és illemszabályok megbeszélése. 



További illemszabályok gyűjtése és eljátszása. 

Témakör:                 Kulturális–nemzeti közösség 
Nevelési–fejlesztési cél: Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség 
számára fontos összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 
szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése. Annak megmutatása, 
hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát 
gazdagítja. A kisebbség szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk 
természetességének megalapozása. Annak megértetése, hogy más népeknek is 
megvannak a maguk kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és 
számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink. 
 

  18. A NYELV, AMI ÖSSZEKÖT 
Ékes anyanyelv  (Kiss Dénes) 

Beszélgetés a versről a kérdések segítségével, 
és az anyanyelv helyes használatának 
fontosságáról, a kommunikációs szokásokról. 
 

 19. NÉPI SZOKÁSAINK 
Gergely-napi szokások    

A szöveg elolvasása után beszélgetés  a 
Gergely-napi szokásról. Népi hagyományok, 
gyermekjátékok hagyományőrző szerepe, a 
hagyományőrzés jelentőségének megértetése. 
Kiselőadás meghallgatása, valamelyik 
népszokásról. 

  20. JÁTÉK  
Pipám, pipám prédikám … Népi 
gyerekjáték 

A népi gyerekjáték szövegének értelmezése 
után, a játék eljátszása, majd további népi 
ügyességi játékok közös szervezése. 
                     

   21. CSALÁDI ÜNNEPEK  
Boldog születésnapot! – (Bródy 
János)   

A vers elolvasása után beszélgetés a családi 
ünnepek fontosságáról, szokásokról, 
viselkedési formákról. 
Rajzolják le vagy játsszák el egy kedves 
ünnepüket!                                                 

   22. NEMZETI ÜNNEPEK, 
NEMZETI JELKÉPEINK 

Beszélgetés a képek alapján a ciklikusan 
visszatérő nemzeti ünnepeinkről, tartalmaikról, 
szokásairól, a jelképek jelentéseiről és a 
viselkedésformákról. 
Rajz készítése vagy tervezése a saját 
településük zászlójáról vagy címeréről. 

   23. MÁS NÉPEK, MÁS SZOKÁSOK Beszélgetés a szövegek elolvasása után és a 
képek alapján a kérdések segítségével a népek 
különböző szokásairól. 

   24. A MAGYARORSZÁGON 
EGYÜTT ÉLŐ KULTURÁLIS 
KÖZÖSSÉGEK SZOKÁSAI 
 

Beszélgetés a kép alapján a Magyarországon 
belül élő kisebbség népeiről, népviseletéről, 
szokásaikról. 
 A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok 
és értékek megismerése.  

   25. MÁS KULTÚRÁK – MÁS 
SZOKÁSOK – MÁS ÜNNEPEK 
Hetedhét ország – részlet 
(Weöres Sándor és Károlyi Amy)  

Beszélgetés a vers alapján és a kérdések 
segítségével arról, hogy más földrészek, más 
népek más szokásai ugyanolyan érdekesek, 
mint a mieink.   



 

Témakör:         Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 
Nevelési–fejlesztési cél: Annak megértetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a 
múlt értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében. A tudatos vásárlói szemlélet 
kialakulásának támogatása. 

  26. LAKÓHELYI ÉPÍTETT 
ÖRÖKSÉGÜNK 
Magyarország nevezetességei 
 
 
 

Beszélgetés a képek és a szövegek 
segítségével hazánk fő nevezetességeiről és 
azok történeteiről. Élménybeszámolók 
meghallgatása a már látott nevezetes 
helyekről.  
Tablókészítés a gyűjtött képekből.  

   27. ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE A múlt megismerésének és értékeinek 
megőrzésének fontossága. 
  

    28. TÁRGYAINK VILÁGA 
Találós kérdések  
 

Beszélgetés a tárgyak fontosságáról, 
nélkülözhetetlenségéről. 
Kedvenc tárgyak lerajzolása. 

29. RÉGI TÁRGYAK 
A Pál utcai fiúk – részlet (Molnár 
Ferenc) 
 

A történet elolvasása után beszélgetés a 
kérdések segítségével a régi tárgyakról, azok 
funkcióiról. Más régi tárgyak sorolása.        
Rajz készítése a múzeumban látott tárgyakról. 

30. Régi gyermekjátékok 
JÁTÉK 
Mi van a kendő alatt? 

Beszélgetés a szöveg elolvasása után a régi 
játékokról. Valamelyik játék elkészítése. 
Különböző tárgyak felismerése tapintás 
alapján. 

31. A VILÁG ÖRÖKSÉGE  
 

Beszélgetés a szöveg  és a képek alapján a 
világ legszebb, legkülönlegesebb helyeiről és 
építményeiről. Képek gyűjtése a világörökség 
helyszíneiről.     

Témakör:      A mindenség és én – Születés és elmúlás 
Nevelési–fejlesztési cél: Érzések és ismeretmorzsák társítása a kezdet és vég elvont 
kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a világ 
megismertetésének módjairól és lehetőségeiről. 
 

  32. KEZDET  
A nagy ősrobbanás 
A világ teremtése a Biblia szerint  

Beszélgetés a szöveg és a képek alapján a 
világ kezdetéről és végéről. 
Gondolatok és vélemények a világ 
keletkezéséről. 

  33. A VILÁG MEGISMERÉSE 
A fiú, aki mindig kérdezett 
(Európai mese) 

A mese elolvasása után beszélgetés, közös 
gondolkodás a minket körülvevő világ 
megismertetésének lehetőségeiről. 

  34. FANTÁZIA ÉS KREATIVITÁS 
Játék: Kényszerleszállás 

Fantáziajáték, elképzelt helyzetek 
megtapasztalása és megoldása. 

  35. VAKÁCIÓ  (Andók Veronika)  
 

A vers elolvasása után beszélgetés a szünidő 
lehetőségeiről kérdések segítségével.  
Tanácsok megfogalmazása. 



  36. ÚTRAVALÓ   Az év során tanult ismeretek felidézése. 
Beszélgetés a kedvenc témákról.  
                                                                     

 


