
A pedagógus neve: Szakács Anna 

Tantárgy: Erkölcstan 

Osztály: 3. b 

Az óra témája: Családi kapcsolatok 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): 

 A gyerekek gondolkodjanak el azon, hogy a családtagok közül, kihez milyen kapcsolat fűzi őket. Képesek legyenek megfogalmazni örömeiket, 

bánataikat, problémáikat, amelyek a családi életükkel kapcsolatosak. 

A család fogalma, szerepe napjainkban. A családi közösségek, értékek megbecsülése. A harmonikus családi minta közvetítése. Családi életre 

való képesség formálása. Rendszerezés, válogatás képességének alakítása. Együttműködési képesség, emlékezet, figyelem fejlesztése. 

Vélemények, gondolatok kifejezése írásban, szóban.  Az elvárt jó magatartási formák gyakorlása, fejlesztése. Önismeret, énkép alakítása. 

 

Fogalmak: gondoskodás, összetartozás, megértés, együttlét, felelősség, szeretet, bizalom, öröm, segítség kérés, családi tűzhely, harmonikus 

család, széthúzás, konfliktus, alattomosság, meg nem értettség, családi értékek, normák, minták  

 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Természetismeret, Erkölcstan 

 

Felhasznált források: Életpálya építés 1- 6. Horváth Kornélia – Farkas Aranka, : Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet 

Vizely Ágnes: Család, gyerek, társadalom, Kaposi László: Játékkönyv, A családi élet jelentősége: digitális forrásanyag (Internet), Kooperatív 

játékok 

  

Dátum: 2018. 12. 11. 

 
 



 
 
 
 
 

Időkeret Az óra menete Célok és feladatok Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

5 perc 

Ráhangolódás az órára 

Ez én vagyok! 

 

A gyerekek a helyükön ülnek és a 

megfogalmazott állítások után 

amennyiben magukra ismernek, 

felállnak, a kezüket a szívükre teszik, 

és azt mondják „Ez én vagyok!”, ha 

nem jellemző rájuk ülve maradnak. 

 

 

 

 

 

 

Önismeret, énkép 

alakítása. 

játék 

 

Interaktív tábla: 

Állítások 

megfogalmazása 

Állítások: 

Sokat segítek otthon 

a házimunkában. 

Soha sem 

veszekszem a 

testvéremmel. 

Nem érdekel, amit a 

szüleim mondanak.  

Szívesen játszom a 

testvéremmel. 

Sokszor 

meglátogatom a 

nagyszüleimet. 

Számomra nagyon 

fontos a családom. 

15 perc 

Az én családom 

„ A CSALÁD az ahol az 

ÉLET kezdődik, és a  

SZERETET soha nem ér véget.” 

Ezt az idézetet láthatjátok a táblán, és 

biztos vagyok benne, hogy az óra 

végére mindenki magyarázatot kap 

arra, hogy mit jelent számára ez az 

idézet.  

A mai órán a családról fogunk 

beszélgetni. 

Vélemények, gondolatok 

kifejezése szóban. 

Együttműködési 

képesség, emlékezet, 

figyelem fejlesztése. 

A család fogalma, 

szerepe napjainkban. 

Családi életre való 

képesség formálása. 

Az elvárt jó magatartási 

formák gyakorlása, 

frontális munka, 

beszélgetés, 

szituációs játék, 

véleményalkotás, 

dicséret, biztatás 

Az idézet 

kinyomtatva a 

táblán látható. 

Interaktív tábla: 

versrészletek, 

melyek a patyiv 

dolgok 

 

 

 

A kapcsolatokra a 

gyerekek példákat 

mondhatnak. 

Amennyiben a testvér 

szó kiterjed a testvér, 

unokatestvér, más 

cigányemberre is, 

akkor rámutatok az 

eltérő kulturális 

hagyományokra. 

Patyiv szó: roma 



Hallgassátok meg a következő 

versrészleteket! Milyen 

kapcsolatokról szólnak? 

„ Egeret fogtam véletlen, 

Meglovagoltuk négyesben 

Nagypapi, nagymami, dédi meg én, 

Így ügetünk a világ peremén.” 

(nagyszülők – Kiss Judit Ágnes: 

Visszaszámoló) 

„Fáradni látszol, gyermekem, 

ágyadhoz bújok, kedvesem. 

Kezemben párnás kezecskéd, 

tenyerem ágyán fejecskéd” 

(anya vagy apa – Nagy Bandó András: 

Őrzöm álmodat) 

„Ó, bárcsak volna kis tesóm nékem! 

Futkosnék véle erdőn és réten.” 

(testvér – Tesóra várva) 

Mit jelent számotokra a család? Kik 

tartoznak a családhoz? Kivel osztod 

meg örömeidet? Ha problémád van, 

kihez fordulsz? Kinek mondhatod el 

titkaidat? 

A szülőktől szeretném megkérdezni, 

hogy mit jelent a „patyiv” szó, mik a 

patyiv dolgok?  

Szeretném, ha elmagyaráznák a 

gyerekeknek, hogy … 

Milyen a patyiv ember? 

Hogyan beszél és viselkedik a patyiv 

ember? 

Hogyan képzelik el a „patyivalo 

fejlesztése. tisztesség, becsület 

A patyiv viselkedés, 

patyivolo ember: 

Becsületes, 

tisztességes ember, 

rátermett, jószívű, 

tiszteletadásra kész 

mások iránt. 

Patyivalo családo:  

Amennyiben nem 

ismerik a szülők ezt a 

szót, akkor 

megkérem, mondják 

el, milyen egy jó 

család, milyen a jó 

családi élet, mi kell 

ahhoz? 

 (Itt is beszélhetnek a 

saját nyelvükön) 

 

 



családo”? 

Egy szituáció bemutatása:  

pl. A tanító néni meglátogatja a 

családot: A gyermekük az iskolában 

állandóan verekedik, csúnyán beszél 

az osztálytársaival, ezért szeretném 

megkérni önöket, hogy segítsenek a 

probléma megoldásában. 

Megkérek egy csoportot, amely a 

patyivalo család lenne, hogy ők 

hogyan oldják meg ez a problémát? 

Majd egy másik csoportot, aki 

bemutat egy ellen példát. 

 

20 perc 

Mi van a tető alatt? 

A gyerekek négy fős csoportokban 

ülnek és minden csoporthoz egy szülő 

kapcsolódik.  

Minden csoport kap, egy virágszirmot, 

amelyre egy kérdés van felírva.   

A kérdésre a gyerekek és a szülők 

közösen fogalmaznak meg 

gondolatokat. A vendégek közül a 

vállalkozó kedvűek 

bekapcsolódhatnak egy-egy 

csoporthoz.  

1. CSALÁD csoport: „Szo hi muro 

családo?” (Milyen a családom?) 

2. TESTVÉR csoport: More phrala 

….hi (Az én testvéreim ilyenek meg 

olyanok) 

3. SZÜLŐK csoport: A szüleimben 

Harmonikus családi 

minta közvetítése.  

Szeretet kapcsolataink 

alakítása. 

Konfliktusok, problémák 

kezelése. 

A családi közösségek, 

értékek megbecsülése. 

csoport munka, 

ötletek gyűjtése a 

megoldásra, 

javaslatok 

megbeszélése 

5 db virágszirom, 

szókártyák: 

CSALÁD, 

SZÜLŐK, 

TESTVÉR, 

ROKONOK, 

NAGYSZÜLŐK  

ceruza, lap, 

ragasztó, 

csomagolópapíron 

egy kettéosztott 

ház körvonala. 

interaktív tábla: 

képek a családban 

előforduló 

konfliktusokról 

A csoportok 

heterogén 

összeállításúak, 

tudatosan különböző 

teljesítményű tanulók 

kerülnek egy 

csoportba. 

Válasszatok egy 

írnokot, időfelelőst, 

csendfelelős, és egy 

szóvivőt. A szülő a 

csoport anyukája 

lesz. 

A csoportok 

kihúznak egy 

szókártyát, és ennek 

alapján oldják meg a 

feladatokat. 



azt szeretem…(Me kamay) 

4. NAGYSZÜLŐK csoport: 

Miben tudnak segíteni a nagyszülők? 

5. ROKONOK csoport: 

A rokonaimról azt gondolom, hogy…. 

A szóvivők elmondják a csoport által 

leírt véleményeket. 

A táblán lévő csomagolópapíron egy 

kettéosztott ház körvonalát láthatjátok. 

Nézzük meg, mit rejthet a tető egy 

házban! 

A ház bal oldalára kerül a csoportok 

által elkészített szirmokból 

összeállított „család virág.”  

A jobb oldalán egy kérdőjelet 

láthattok. Vajon mi kerülhetne a 

helyére? 

Nézzétek meg az alábbi képeket! 

Egy családban mindig alakulhatnak ki 

kisebb-nagyobb konfliktusok, 

problémák, amelyek gondot 

jelenthetnek, és amin változtatni kell. 

Mit látunk a képeken? 

(a szülők nem foglalkoznak a 

gyermekükkel, szülők vitatkozása, 

válás, testvéri veszekedés, verekedés, 

italozás) Ezeknek a problémáknak a 

megoldása sokféle lehet.  

Azonban nincs szebb és örömtelibb 

feladatunk, mint a családi tűzhely 

melegének a megőrzése. A család az 

életünk értelme, legbiztosabb 

1. csoport:  

CSALÁD 

2. csoport: 

TESTVÉR 

3. csoport: 

SZÜLŐK 

4. csoport: 

NAGYSZÜLŐK 

5. csoport: 

ROKONOK 

A feladat 

megoldására 5 perc 

áll rendelkezésre. 

 

A kiemelt 

konfliktusok forrásait 

megvitatjuk 

amennyiben időben 

bele fog férni. 

(itt is várom főleg a 

szülőktől, hogy saját 

nyelvükön 

beszéljenek) 

 

 



támaszunk.  Óvjuk gondosan ezt a 

családi harmóniát. 

5 perc 

Zárás: A szívecskébe zárom: 

Mindenki kap egy öntapadós 

szívecskét, amelyet rá kell ragasztani 

a bal kézfejre. 

1 kívánsága, vágya lehet 

mindenkinek, amit kérhet magának, 

családjának vagy bárkinek, és ezt 

gondolatban a szívecskébe zárja. 

Képzelet, vágyak 

mozgósítása. 

 

 öntapadós 

szívecskék 

létszámtól 

függően a 

csoportok 

asztalán. 

Kívánsága 

mindenkinek lehet, 

tanulónak, szülőnek, 

és a résztvevőknek. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

KÉPEK: Az ideális, boldog család 
           
 



 
 
 

IDÉZET: 

„ A CSALÁD az ahol az 

ÉLET kezdődik, és a  

SZERETET soha nem ér véget.” 
 
 
 
 

Problémák, konfliktusok 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 


