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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI AZ 1. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

ETIKA  

 

- Rendelkezzen a tanuló életkorának megfelelő reális képpel, és legyen tisztában saját külső 

tulajdonságaival, legfontosabb személyi adataival.  

- Legyen képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.  

- Legyen képes kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival.  

- Érezze, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a saját és közösség életében.  

- Képes legyen átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk 

lévő élővilágért. 

 

Önismeret 

Tudjon válaszolni a következőkre:  

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások?   

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok magamról? Milyen 

voltam kisebb koromban? Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az én dolgaimat jelölik és 

megkülönböztetik azokat a másokéitól? 

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e valakire a családban? Mit szeretek 

magamon? Van-e olyan, amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? Ha szomorú vagyok vagy félek, 

mitől múlnak el ezek a rossz érzések? 

 

Család – Helyem a családban 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt 

lakom? Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk?  

Hogyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kapcsolatom? Mit jelent számunkra 

az, hogy rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben különbözhet egyik család a 

másiktól? 

 

 

 

 

 

mailto:garayami2020@gmail.com


SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 

Szekszárd, Zrínyi u 78. Tel.: 74/511-450  Fax.:74/512-085 
Email:  garayami2020@gmail.com  

 

 

 
 

 
 

 

 

Helyem az osztály közösségében 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvodás korom óta? Melyek az én 

közösségeim az iskolában és az iskolán kívül? 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? És milyen számomra egy ünnep-

nap vagy az iskolai szünet egy napja?   

 

Társas együttélés 

 Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? Hogyan szólítsam 

meg az iskola idősebb tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen 

embert, ha segítségre van szükségem? Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hog-

yan illik viselkednem különböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízhatok meg? 

 

A természet rendje 

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és részt venni a 

gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növényekért is? Mit tudunk tenni 

értük? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt venni a gondozásukban? Mit 

jelentenek számunkra a velünk élő házi állatok? 

 

A természet rendje 

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket szeretem?  

Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értékeinek megóvásához? 

 

Közös ünnepek 

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szeretek ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg azokat? Mit szeretek közülük és 

miért? Van olyan is, amit nem szeretek? 
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