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Hon- és népismeret 
5–6. ÉVFOLYAM 
A hon- és népismeret modul a történelem tantárgyhoz kapcsolódik, de ez nem zárja ki, hogy más tárgyakat gondozó szaktanár ne taníthassa. Önálló feldolgozást igényel, melyet féléves ciklusban heti 1, egyéves periódusban kéthetente 1 órában taníthatunk. A törvény azonban lehetőséget ad arra is, hogy a két tanévre osztott 18–18 órát összevonjuk, s azt egy tanévben, például a 6. évfolyamon 37 órában tanítsuk. Ezt a helyi pedagógiai programban kell meghatározni. Az 5. évfolyamon a 18 órás időkeretben tanítható ismereteket célszerű a második félévben elkezdeni, amikor a gyerekek már némi tapasztalattal rendelkeznek a felső tagozatos tanulási szokásokat illetően.
A hon- és népismeret önálló cél- és feladatrendszerrel készült el, melynek két változata – nevezetesen az A és B lehetőség – közül lehet választani. A helyi tanterv készítésekor dönteni kell az egyik mellett. A kettő kombinációja, átfedéssel megoldott tanítása nem javasolt.
A változat
ALAPELVEK, CÉLOK
A 2001/2002-es tanévben bevezetett hon- és népismeret modul előzményeit a NAT Ember és társadalom műveltségi területei között fedezhetjük fel. A 18 órás modul a 19. század végi, 20. század eleji magyarországi parasztság életét mutatja be.
Figyelembe véve az életkori sajátosságokat, törekednünk kell a sokoldalú szemléltetésre.
Igyekezzünk több tájházat, szabadtéri néprajzi múzeumot, szakirodalmat, képanyagot bemutatni!
A hagyományismeret tanításának fő célja, hogy a hagyományos paraszti értékrendet, az erre épülő kultúrát megismertessük ifjúságunkkal.
A 21. század küszöbén élő – különösen a nagyvárosi – gyerekek számára ezek az ismeretek már anakronisztikusak, nehezen érthetőek.
Mégis, a természetközelben élő, a természet adottságait felhasználó, azt újrateremtő paraszti életmód megismerése csak hasznos lehet a gyerekek számára. Az a tisztelet, amivel a magyar paraszt közelített a természethez, mindenképpen példaértékű.
A hagyományismeret tanításának másik fontos célja a szűkebb szülőföld alaposabb megismerése, megszerettetése. Ez egyben a hazaszeretet megerősítéséhez vezető út, amely a túlzásoktól, a torzult romantikától mentesen alakítja ki a gyermekekben nemzeti örökségünk megbecsülését, tiszteletét, szeretetét.
Közvetlen környezetünk, saját kultúránk megismerése mellett a tágabb hazában élő, hasonló, vagy eltérő, más hagyománnyal rendelkező nemzetiségek, kisebbségek szokásait, életét is be kell mutatnunk. Ezt követően a szomszédos népek kultúrájából villantunk fel részleteket.
A 10–11 évesek számára a szülőföld felfedezése, megismerése még nem késő. Sőt, éppen ez a legfogékonyabb korosztály, amellyel a szűkebb és tágabb régiót bebarangolva, azt lépésről lépésre felfedezve, az így szerzett élményeknek a gyermekekre gyakorolt pozitív hatása elvitathatatlan lesz.
A néprajz az „élő történelem”, ami a még tapintható eszközök, régi fotók, családi emléktárgyak, filmek, iratok, könyvek révén átélhetővé teszi a múltat.
A hagyományismeret tanításának céljai közé tartozik az is, hogy segítse az eligazodást a sokszor szélsőséges megnyilvánulásoktól sem mentes fogyasztói társadalomban. A paraszti erkölcs, a természet diktálta munkarend, a lakás, étkezés, ruházkodás emberi léptékű mércéje védelmet nyújthat a globalizáció – sokszor természetellenes – kultúrájával szemben.
Éves óraszám
     5. évfolyam
18 óra
     6. évfolyam
18 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK
A tevékenységek, bemutatott példák, olvasmányélmények alapján váljanak egyértelművé a társadalmi és természeti környezet, a gazdálkodás, a szellemi és tárgyi kultúra összefüggései.
A 6. évfolyam végére a tanulókban tudatosuljon, hogy a megismert jelenségek, folyamatok, tárgyak térben és időben egyaránt eltérhetnek. A népművészeti alkotások országrészenként, tájegységenként változnak. (Más egy kalocsai és egy matyó hímzés, más egy hortobágyi és egy bakonyi cifraszűr. Még akkor is, ha azok azonos időben készültek.) Ugyanakkor változhatnak ugyanazon tájegységen belül időben is az alkotások. (Egy parasztház ötven-hatvan év elteltével – ugyanabban a faluban – nem biztos, hogy ugyanúgy néz ki, új elemek, új stílusjegyek fedezhetők fel rajta az idő előrehaladtával).
A tanulókban 12 éves korukra tudatosuljon, hogy a környezet, a gazdálkodás módja, a használati eszközök, a szellemi örökség kölcsönhatásai, összefüggései más-más eredményt hoznak! (Nem mindegy, hogy az adott falu az Alföldön, a Mátrában vagy a Balaton mellett terül-e el. Más a kultúrája egy síkvidéki, egy hegyi, egy vízparti közösségnek. Más eszközöket használnak, más a munkarendjük, más a természethez igazodó életük.)
Fel kell ismernie a 6. osztályos gyermeknek néhány jellegzetes népművészeti motívumot, s azokat térben el kell tudni helyeznie. (A magyar motívumkincs jelesei közül néhány hímzés- és faragásmintát, fazekas terméket, ruhaviseletet, háztípust, festést, nemezelést fel kell ismernie.)
A történelmi tanulmányokkal párhuzamosan fejleszteni kell a földrajzi ismereteket, hiszen a népművészeti tárgyak térben való elhelyezése alapkövetelmény.
Hasonlóképpen a földrajzi ismeretekhez, meg kell különböztetni néhány zenei motívumot, irodalmi alkotást, érdekes népszokást.
A paraszti társadalom megismerési folyamatában fontos elem a vallás. A római katolikus és református felekezet mellett számos más vallás színesítette a magyar és nemzetiségi csoportok társadalmát.
A gyermekek az előzőeken túl képet nyerhetnek az egyes rétegek vagyoni helyzetéről, a paraszti társadalom belső eltéréseiről.












5. évfolyam
Témakörök
A HÁZ	(3 óra)
A ház „ősei”: a kunyhó, a jurta, a veremház, a boronaház, az osztott ház.
A Föld különböző részein az éghajlattól, a természeti környezettől, az adott társadalmi kultúrától, az építési alapanyagoktól függően eltérő háztípusok alakultak ki. A kősátortól kezdve az iglun és a fűkunyhón keresztül, a vízre épített cölöpházig, a sivatagi sátorig mindenféle emberi hajlék előfordul.
Az érdekes példák megemlítése mellett törekedjünk a magyar házépítés történetiségének bemutatására! Kezdve a honfoglalás előtti nomád pásztortársadalom hordozható jurtáitól a kora Árpád-kori veremházakon át, a 18–19. században kialakult magyar paraszti lakóházakig.
Ez utóbbiak külső megjelenési formái, belső felosztása alapján az egyes tájegységek szerint lényeges eltéréseket mutatnak. Ránézésre meg lehet különböztetni egy tiszaháti parasztházat egy székely, egy alföldi, egy bakonyi vagy egy palóc háztól.

A SZOBA(2 óra)
Egy szoba beszédes tárgyi hirdetője a ház gazdájának, annak tájegységi, nemzetiségi, vallási hovatartozásának.
A szövést és más textilmunkákat a nők, a fafaragásokat, kovácsmunkákat a férfiak végezték.
A bútorok faragása és színezése, azok elnevezése (mint például a sarokpad, a dikó, a sublót, a szuszék, a gyalogszék, a szökröny, a láda, a tálas, a kamarásasztal) sokat elárult a ház gazdáiról.
Hasonlóképpen a tisztaszoba textíliái (mint például a lepedők, díszpárnák, terítők, abroszok, ágyneműk, szőttesek, ruhadarabok).
A szentsarok díszei, a kereszt, a szentképek, a kegyszobrok, hazafias tárgyú képek, nyomatok, díszcsészék, emlékpoharak a szűkebb környezet életére utaltak.
A berendezések, a padló vagy a döngölt föld utalt a család vagyoni helyzetére, társadalmi rangjára.
A KONYHA 2 óra)
Középpontjában állt a tűzhely, ami lehetett kandalló, kemence, kályha, rakott tűzhely és ezek változatos formái. A fűtőtestek elhelyezése úgy történt, hogy praktikusan a konyhát és a szobát egyaránt fűtötte.
Külön gondot jelentett a füst elvezetésének módja. Ennek alapján beszélhetünk füstös konyháról, szabad kéményről és zárt kéményről.
A konyhai eszközök általában kerámiából készültek. Típusai alapján fazekak, tálak, kancsók, sütőformák, szilkék, bögrék, vizeskorsók lehettek.
A fából és a fémből készült konyhai eszközök közül megemlítendő a dagasztóteknő, a mozsár, a hurkatöltő, a krumplinyomó, a diótörő, a szita, a köpülő, a csigakészítő, a kanalak.
Az eszközök bemutatásából önkéntelenül adódik annak használata. Megtudhatjuk, hogyan történt a kenyérsütés, a disznóölés, a tejfeldolgozás, a vajköpülés, az adott tájegységre jellemző ételek elkészítése. A szabadtéri múzeumokban gyakran rendeznek kóstolót az egyes tájegységek finomságaiból.

HÉTKÖZNAPOK A PARASZTI HÁZBAN ÉS A HÁZ KÖRÜL (3 óra)
Megemlítendő az általában 7–10 tagú nagycsalád mellett az egykézés időszaka, ami a parasztcsalád és a föld elszakíthatatlan kapcsolatára utal.
A korosztályok és a nemek szerepe a házban és a ház körül. A kisgyermek játékai, kialakuló szokásai már a munkához, a hasznos feladatokhoz kötődtek. Játékaik, játékszereik a munkaeszközöket, szerszámokat utánozták.
A 10–12 éves lányok, fiúk csoportos játékai a szórakozás mellett már hasznos tevékenységet is jelentettek. Liba- és disznópásztorkodás, tehénőrzés, víz- és ételhordás, takarítás, állatok etetése, segítés a mosásban, főzésben, kisebb gyerekek felügyelete.
A felnőttek mindennapi munkája közé tartozott az állatok ellátása, a föld megművelése, a fafaragás, a kosárfonás, a lekvárfőzés, a zöldség- és gyümölcselrakás, a befőzés, a szövés, a fonás, a baromfiudvar körüli munkák.
A napi, a heti, a havi, az évszakonkénti, az éves munkaritmus ismétlődése, rendje sokat elmond a dolgos hétköznapokról.
Az étkezések nyári és téli rendje igazodott a sok évszázados hagyományokhoz (paraszti ételek bemutatása, lehetőség szerint elkészítése).
A hétköznapi ruhaviselet típusai: a gatya, az ing, a pendely, a kapca, a kötény, a kendő, a szoknya.
AZ ÜNNEP (2 óra)
A magyar ünnepkörök kialakulása az európai kultúrában.
Az ünnep szerepe az emberek életében.
Világi és vallási ünnepek.
Személyhez kötődő (névnap, születésnap) és közös ünnepek. 
ÜNNEP A PARASZTI HÁZBAN (2 óra)
Az egyházi év ünnepei a parasztok életében.
Az ünnepek előkészületei. A munkához kötődő tilalmak, a böjt időszakai, az ételek elkészítése és fogyasztása, az ünnepekhez kötődő szokások betartása.
A nemek és a korosztályok viselete, az ünnephez kötődő hagyományok szigorú betartása.

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR (2 óra)
A paraszti világ legjelesebb, legszebb ünnepe a karácsony.
Az advent kezdete, Miklós napja, Luca-szék készítése, kántálás, betlehemezés, regölés, szenteste, szilveszter, újév, vízkereszt.
Élő és részben elfeledett szokások.
A FARSANG (2 óra)
A farsangi időszak jeles napjai.
Farsangi szokások, köszöntők, maszkos játékok, busójárás, alakoskodások jelentése.


Tanulói tevékenység

Az elméleti ismeretek mellett meg kell ismerniük a gyerekeknek néhány gyakorlati tevékenységet is. Szerencsés és előnyös helyzetben vannak azok az iskolák, települések, ahol lehetőség van valamilyen kézműves foglalkozásra (mint amilyen például az agyagozás, a szövés, a nemezelés, a hímzés, a fafaragás és a festés).

Bárhol megoldható, hogy a gyermekek népdalokat, népi gyermekjátékokat, meséket, népi dramatikus játékokat (pünkösdölés, betlehemezés, húsvéti szokások), balladákat tanuljanak meg. Ezekhez a játékokhoz készítsenek, válogassanak kellékeket, jelmezeket!
A szokások, a népi nyelvezet tanulásával, a paraszti életmód kellékeinek bemutatásával, megismerésével bővül a tanulók szókincse, fogalmi rendszere.
Az eszközök megismertetése történhet az eredeti tárgyak vagy azok képeinek bemutatásával. A bevésés legjobb formája a rajzoltatás és a festés. A teknő, a rokka, a guzsaly, a gereben, a szövőszék, a motolla, a köpülő, a kuglófsütő, a csobolyó, a szilke, a sütőlapát, a dézsa képi formában való bemutatása, használatuk magyarázata, majd rajzolása, festése elengedhetetlen.
A népköltészet, a 19–20. század jeles költőinek, íróinak (Petőfi, Arany, Móra, Mikszáth, Móricz) alkotásait szintén be kell mutatni és beépíteni a néprajzi ismeretek közé.
Pályázatok, gyűjtőmunka, kutatások révén a diákok meglepően sok és értékes anyagot tehetnek közkinccsé. Ezzel egyrészt a tanulók aktivitását, alkotóképességét lehet fejleszteni, másrészt valóban értékes forrásokhoz, tárgyakhoz juthatunk. A családok féltett kincsei, régi festmények, reprodukciók, fotók, könyvek, tárgyak, levelek, játékok, bútordarabok kerülhetnek elő, amelyekkel az évfolyamon mindenki megismerkedhet. A gyűjtőmunka részét képezheti a helyi öregekkel, a család idősebb tagjaival készített riport.
Tanári segítséggel mérjék fel, hogy mi és hogyan változott meg az eltelt évtizedek alatt! Mi az, ami végérvényesen megváltozott, melyik az a hagyomány, népszokás, ami részben vagy egészben még él a mai faluban. (Ezeket konkrét esetek kapcsán derítsük fel!)
Tanulják meg a könyvtár, a hanglemezek, a kazetták használatát, a videofelvételek alapján a szokások, táncok kategorizálását!
Lehetőség szerint a gyermekek legyenek tagjai néptánc együttesnek, zenekarnak vagy valamilyen képzőművészeti alkotóközösségnek!
 
Látogassunk el a helyi vagy a közelben lévő néprajzi, helytörténeti kiállításra! 
Törekedjünk arra, hogy az 5–6. évfolyamosok közül a két tanév alatt legalább egyszer minden gyermek eljusson Budapestre a Néprajzi és a Mezőgazdasági Múzeumba, illetve Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba!
A szülők, családtagok segítségével rendezzenek az osztályközösségek közös fõzéseket, sütéseket!
A rendezvényt valamely jeles nap, illetve ünnep kapcsán tartsuk meg, rögzítve ezáltal is a tanulókban a hétköznapoktól eltérő napok fontosságát!
A korongnaptár segítségével tanítsuk meg az évszakok, hónapok, jeles napok többféle nevét, jelentését!
Készítsük fel a tanulókat az ünnepekre, hogy azok ne csupán a vásárlás és étkezés kultuszát jelentsék számukra!
Lehetőség szerint látogassunk el olyan helyekre, ahol a hagyományok ápolása „élőben” látható! Ilyen többek között a mohácsi busójárás, a hortobágyi hídivásár vagy a borvidékeken a szüreti felvonulás.
Fordítsunk kiemelt figyelmet az adventi ünnepkörre, illetve a karácsony ünnepére! A lucázás, a betlehemezés, az adventi koszorú készítése jó alkalmat ad a felkészülésre.
 










































6. évfolyam
Témakörök
A KAMRA ÉS A GAZDASÁGI ÉPÜLETEK (2 óra)
A kamra a parasztcsalád legféltettebb helyisége, ahol az éves élelem (liszt, zsír, szalonna, gyümölcs, kukorica, méz, dió stb.) mellett a legfontosabb kézi szerszámokat, eszközöket (favilla, sarló, gereben, tiloló, teknő, taliga) tárolták.
A gazdasági udvar épületei közé tartozott a csűr, a góré, a pajta, amelyekben a nagyobb mezőgazdasági eszközöket (eke, borona, henger, rosta, cséplőgép, szekér) tartották. 
Az állattartás épületei (ketrecek, ólak, istállók) a haszon- és igásállatok helye volt. Az állatok száma jelezte a paraszti család anyagi helyzetét.
A PARASZTI MUNKA ÉVES RENDJE (3 óra)
A földhöz kötődő gazdasági év tavasztól őszig tartott, azaz a szántástól, a vetéstől az aratásig, a betakarításig. Az egyes gazdasági tevékenységekhez jeles napok kapcsolódnak. Ilyen például az aratáshoz kapcsolódó Péter-Pál, az állatok kihajtásához kapcsolódó Szent György, a behajtáshoz kapcsolódó Szent Márton napja.
A férfi és a női munkák szétválasztása, az egyes munkafázisok összekapcsolása a szórakozással, mint a kukoricahántás, a tollfosztás, a dohány vagy kenderfeldolgozás, a betakarítás utáni munkákat jellemezte. Például a tollfosztás kifejezetten a hosszú, téli esték munkája, illetve szórakozása volt. A szomszédok, rokonok egymás házához mentek. Népdalok éneklése, történetek mesélése közben dolgoztak – fosztották az egész évben összegyűjtött tollat, s természetesen ettek-ittak, szórakoztak. Ebben a munkában is tudtak segíteni a gyermekek, vagy ha nem, akkor élményt adott a késő éjszakába nyúló játék lehetősége, a mesék hallgatása, a közös éneklés.
A gazdálkodás összefüggött a természet ismeretével, különösen az időjáráshoz, a jeles naptári napokhoz kötődő mezőgazdasági folyamatokkal. 
A megfigyelések, az időjóslások hozzátartoztak a paraszti élet mindennapjaihoz.
A MUNKAALKALMAKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK	(3 óra)
A gazdálkodás ősi szokásai közé tartozott a terméshozammal járó öröm, ami ünneppé alakult át. Ilyenek a szüreti mulatságok, az aratóünnepek, a pásztorünnepek, a búzaszentelés, a gyümölcsoltó egyházi ünnep, a kenyér ünnepe, s az ezekkel járó mondókák, énekek, táncok, szokások.
A FALU KÖZÖSSÉGE (2 óra)
A falu a paraszti világ legnagyobb összetartó ereje. A faluközösség egymásra utalt munkaalkalmai – egymás segítése, a termés és az állatszaporulat növelése – legtöbbször csak egymás támogatásával valósulhatott meg.
A kalákamunka (házépítés, szüret, aratás, tollfosztás, disznóölés, kukoricafosztás) a falu életképességét jelentette.
Külön szerepe volt a fonónak, ahol a munkával a szórakozás, a párválasztás, a játékok, szokások is együtt jártak.

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK A FALUN BELÜL (2 óra)
A faluban a legerősebb kötelék a család.
A családon kívüli kapcsolatok kialakulása összefügg a születéssel, házassággal, vallási eseményekkel, barátsággal.  
Komák, keresztszülők, bérmakeresztszülők, nászok, sógorok.
Az ezekkel járó feladatok, kötelezettségek az egyén életét végigkísérik a születéstől a halálig.
A közös tevékenységek – a leány- és legényavatás, a párválasztás – a falu idősebb férfiait és asszonyait különböző tisztségekkel, feladatokkal látták el.
AZ EMBERI ÉLET FORDULÓIHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK (2 óra)
A születéshez és a keresztelőhöz kapcsolódó szokások és hiedelmek.
A házasságkötés szokásai a lánykéréstől és a legénybúcsútól kezdve a vendégek meghívásán és a lakodalmas szokásokon keresztül, a vőfély és a násznagy szerepéig számos érdekességgel ismerkedhetnek meg a tanulók. (Szerencsés eset, ha alkalom adódik egy-egy tanuló számára, hogy részt vehet egy falusi lakodalmon.)
A temetés, attól függően, hogy faluban vagy városban történik, egyházi vagy polgári szertartás szerint zajlik, sokféle lehet.
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR	(2 óra) 
A húsvét a Biblia ószövetségi és újszövetségi elemeiből eredendően számos hagyományt olvaszt magába. A húsvéti ünnepkörhöz kötődik talán a legtöbb falusi szokás, mint amilyenek a virágvasárnap, a villőzés, a zöldágjárás, a tojásfestés, a locsolás, a komatál küldése, a köszöntő versek.
A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR ÉS A NYÁRI NAPFORDULÓ (2 óra)
A szokások tájanként változnak, ezekből szabadon fel lehet dolgozni egy-egy témát. Pünkösdi királyság, pünkösdölés, „hesspávázás”. A májusfaállítás szokása. Szent Iván napja a nyári napfordulót eleveníti fel. Az ünnepkör énekei közül ismerjenek meg egy kiválasztott éneket a gyerekek!

Tanulói tevékenység

A tanulók a foglalkozások során ismerkedjenek meg a parasztgazdaságok lakóházon kívüli épületeivel! Az ismerkedés történhet – városi gyerekek számára – falun, illetve az ország valamelyik skanzenében.
Fotók, rajzok, leírások készítése, szakkönyvek, prospektusok tanulmányozása révén hasonlítsuk össze a száz évvel ezelőtti épületeket a mai hasonló célokat szolgáló épületekkel!
Az összevetés során térünk ki az épületek funkcióira, illetve az építőanyagokra.
Jó lehetőséget nyújt a régi és a mai világ összevetése a paraszti munka, illetve ritmusa a mai munkavégzéssel és annak ritmusával.
Térjünk ki a téma megbeszélésekor a munkanélküliség, a bérezés, a sztrájk fogalmára. Hogyan volt ez régen és hogyan van ma?
Vizsgáljuk meg a női és a férfimunkák közötti eltéréseket!
Vitassuk meg, hogy a család szempontjából melyik női szerep a természetesebb! A régi, amikor az anya otthon maradt, vagy a mai, amikor ő is egész nap a munkahelyén dolgozik.
 
A tanulók nevelésében nagy szerepet játszik, amikor a természet szeretetére, ismeretére tanítjuk őket.
Nagyon fontos lenne, hogy a gyereke ismerjék meg a leggyakrabban előforduló fák, virágok, gabonafélék, zöldségek, illetve házi és vadon élő állatok nevét. Ez történhet úgy is, hogy minden tanuló feldolgoz – szorgalmi munkával – egy-egy növényt és állatot.
Az osztályközösségekkel játsszunk el egy adott kalákamunkát, s beszéljük meg annak összetartó erejét! Létezik-e ma ez a fajta összefogás? Érvényes-e a kaláka a mai faluközösségben?
A kalákamunka tárgyalásakor emeljük ki a pénz szerepét.
A család szerepe régen és ma. Hasonlítsuk össze a nagycsalád és a mai családszerkezet életét! Melyik természetesebb, a gyerek fejlődésére nézve előnyösebb családszerkezet? A régi nagycsalád, vagy a mai család? Vélemények ütköztetése.
Milyen eltérés tapasztalható az élet nagy fordulópontjai tekintetében a régi és a mai, illetve a mai nagyvárosi és falusi családi események között?
Soroljunk fel példákat, illetve mondják el véleményeiket azok a tanulók, akik már vettek részt az említett családi események valamelyikén!
Fordítsunk kiemelt figyelmet a húsvéti ünnepkör, kiemelten a húsvét és a pünkösd jelentésére, jelentőségére! Próbáljuk elérni a közös tevékenység révén, hogy a tanulók számára a húsvét ne csak a vásárlás és az étkezés eseménye legyen!
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Érdemes néhány gondolat erejéig kitérni arra, hogy Európában és Magyarországon miért vonják ezt sokat kétségbe!
A húsvét és a pünkösd tanulását időzítsük arra az tavaszi időszakra, amikor az valóban van, s így „élőben” foglalkozhatunk a témával. 


A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A 12 éves gyereknek fel kell ismernie a népművészeti tárgyakat és motívumokat, a naptári év legfontosabb népszokásait.
A szokások közül kiemelkednek a húsvéti és a karácsonyi ünnepekhez kötődő népszokások, amelyeket egy dramatikus játék keretében ismerhetnek meg a tanulók.
A paraszti kultúra megértéséhez a régi paraszti háztartás, a használati tárgyak, a gazdasági épületek ismeretén keresztül vezet az út.
A paraszti munka éves rendjének a városi kultúrától, munkarendtől való eltérését ismernie kell a 6. évfolyam végén. Erre szükség van azért is, hogy a tanulók érzékelhessék a paraszti társadalom hatását az általános társadalmi változásokra vonatkozóan.
A hatás azonban kölcsönös, hiszen a modern polgári vonások egyre inkább felfedezhetők a még létező paraszti társadalomban.
A megismeréshez elengedhetetlen a néprajzi kézikönyvek, kiadványok, múzeumok anyaga, fotók, filmek, egyéb források ismerete.
Legyen képes a tanuló arra, hogy a múlt értékeit, társadalmi folyamatait hasonlítsa össze a jelen hasonló értékeivel, társadalmi folyamataival!


B változat
ALAPELVEK, CÉLOK
A B - modul alapvető célja ugyanaz, mint az A - modulé, tehát a néphagyományok, a magyar népi kultúra megismertetése.
A különbség a megközelítés módjában, a súlyponti elemek kiválasztásában fedezhető fel.
A 10–12 éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelően ismerje meg lakóhelye néphagyományait, nyelvjárását, földrajzi, történelmi, néprajzi értékeit!
A következő lépésben a régió életét, hagyományait kutatva hasonlítsa össze a lakóhelyi tapasztalataival!
A lehetőségeket és az időkeretet figyelembe véve ismerkedjünk meg a még nagyobb tájegységgel, végső soron az egész magyar nyelvterülettel!
A tanulmányok, illetve a gyűjtőmunka során fedezze fel a tanuló a hagyományokon alapuló kultúra erős fonalát, mely összeköt a múlttal, s a jövőbe vezet!
A felhalmozódott tapasztalat választ ad napjaink legfontosabb kérdéseire, még akkor is, ha úgy tűnik, rohanó korunk szakított a múlttal.
A nyelv, a hagyományok rendszere, nemzeti értékeink megtartó ereje átível a múló, torz divathullámokon.
A szűkebb és tágabb szülőföld ismerete, tárgyi, történelmi, vallási emlékeink tudatunkba építése ösztönző erővel hat az igazi értékek átmentésére.
Éves óraszám
   5. évfolyam	        18 óra
   6. évfolyam	        18 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK
A tanítás, a hagyományok elmélyítése legyen élményszerű!
A zenehallgatás – mi több, egy népdalkör munkájában való részvétel – meghatározó művészeti élményt ad.
Hasonlóképpen a különböző néptáncok filmen vagy élő előadásban történő megfigyelése, illetve egy néptánccsoportban való részvétel a szép feladatokon túl komoly értékek elsajátítását jelenti.
Egyre több lehetőséget kell teremteni arra, hogy aktív tagjai legyenek a tanulók népi játékokat, kézműves foglalkozásokat, honismereti tevékenységet felvállaló köröknek.
Akár aktív, akár passzív szemlélője a tanuló a hagyományokat ápoló csoportoknak, fel kell ismernie a magyar népi kultúra sokszínűségét és közös vonásait. Mindezeket konkrét példán, lehetőleg a hozzá legközelebb eső földrajzi és népművészeti környezet bemutatásával dolgozza fel!





5. évfolyam
Témakörök
ETNIKAI CSOPORTOK, NEMZETISÉGEK, FÖLDRAJZI, NÉPRAJZI TÁJAK, TÁJEGYSÉGEK (4 óra)

Az etnikai csoport és a nemzetiség fogalma. Hogyan élnek a magyarországi nemzetiségek és hogyan a határainkon túl élő magyarok mint nemzetiségek? 
A magyar nyelvterület etnikai csoportjainak elhelyezkedése földrajzi és néprajzi tájegységek szerint.
A magyarországi nemzetiségek arányainak változása az elmúlt száz év tükrében.
A LAKÓHELY TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI, GAZDASÁGI, TÁRSADALMI, HON - ÉS NÉPISMERETI, NÉPRAJZI JELLEMZŐI (4 óra)

A lakóhely gazdasági tevékenységei az adott térség lehetőségeinek függvényében alakultak ki. A síkvidéken búzatermesztéssel, a hegyvidéken fakitermeléssel, a vizek mellett halászattal foglalkoznak.
A helytörténet, a néphagyomány hűen tükrözi a természet adta megélhetésből eredő szokásokat, munkakultúrát.
A lakóhely megtartó erejét növelik az ahhoz kötődő neves személyiségek, történelmi jellegű intézmények és épületek, vonzó természeti jelenségek.
A szűkebb és tágabb lakóhely, a régió feldolgozása a nyelvjárás, népművészeti emlékek, néprajz, építészet jellemzői alapján történjen!
NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI TÁJEGYSÉGEK (10 óra)
A tanév során a tájegységek közül legalább egynek a feldolgozása, elemzése kötelező. Természetesen lehet kettő, illetve adott szempontok alapján több is. 
A Dunántúl: jellegzetes földrajzi tájegységek, erős történelmi gyökerek jellemzik hazánk nyugati felét.
A néprajzi jellemzők gazdagsága nem tárgyalható egyben, hiszen a Balaton-felvidék, az Őrség, Göcsej, Somogy, a Mecsek mind önálló földrajzi, néprajzi tájegység.
Bő lehetőséget nyújt a néprajzi ismeretek megértéséhez az állattartás, a halászat, a nádfeldolgozás, a makkoltató sertéstartás, és számos más tájegységhez kötődő foglalkozás.
A társadalmi ismeretek magukba foglalják a gazdag parasztok, a féltelkesek, a zsellérek, az uradalmi cselédek, a kanászok, a pásztorok rangját, vagyoni helyzetét.
A települések szerkezete, a népi építészet stílusa egyértelművé teszik, hogy azok melyik tájegységhez tartoznak. Ilyenek az őrségi szeres települések, a Balaton-felvidéki árkádos tornáccal épült házak. Ugyanez vonatkozik a kézműves alkotásokra is. Ilyen a somogyi cifraszűr, a bakonyi fafaragások, a Tolna megyei sárközi szőttesek.
A népszokások alapján szintén meghatározhatjuk, hogy az melyik tájegységhez tartozik.
A regölés, a pünkösdikirályné-járás, a rönkhúzás, a busójárás, a kakasütés mind-mind dunántúli népszokás.
A népzene eszközei és dallamai, a néptánc egy - egy faluhoz, tájegységhez kötődő lépései és koreográfiái határtalanul gazdaggá teszik népművészetünket. 
A dunántúli hagyományok a határon túli magyarság életében is felfedezhetők, például Szlavóniában, Burgenlandban, Szlovákiában vagy a Vend-vidéken.

A Kisalföld: a Dunántúllal szoros egységben élő kisalföldi emberek megteremtették a maguk jellegzetes hagyományrendszerét. A régió egyik néprajzi értékekben gazdag központja Kapuvár.
A parasztvarrónők munkái, a fafaragások, a szokások, a fazekasok termékei, a rábaközi táncok (szanyi verbunk) jellegzetes kisalföldi hagyománykört alkotnak.
A határon túli magyarság kisalföldi hagyományvilága lelhető fel a szlovákiai Csallóközben.
Észak-Magyarország: a színes néprajzi, földrajzi tájegységből is kiemelkedik kettő: a matyók és a palócok.

A hegyes, erdős vidék egyik fő megélhetési forrása az erdő. A fakitermelés és a kőbányászat mellett a faszén-és mészégetés sajátos foglalkozás a Bükkben. A boksák és mészégető kemencék még ma is működnek.
A juhászat, a szőlőtermelés és a vadgazdálkodás rányomja bélyegét a tájegység gazdasági életére.
A népi építészet falu településszerkezetei közé tartozik a szalag -, a halmaz -, és az orsósfalu, vagy a házak típusai közül a hollókői palócházak, amelyek már évek óta a világörökség részét képezik.
A népművészet páratlan szépségű terméke a matyó hímzés, de a palóc szőttesek, az áttört bútorok és más egyedi népművészeti alkotások is ide sorolhatók.
A népszokások közül a kiszehajtás, a lakodalmi szokások, a népzene, valamint a „faragó falu”, Cserépfalu művészete emelkedik ki alkotásaival.
A határon túli, felvidéki magyarok lakta térség néprajzi tájegységei közül Medvesalja, Galánta és Gömör érdemel említést.
Az Alföld: a nagy kiterjedésű földrajzi térség olyan világhírű településeket, néprajzi tájegységeket foglal magába, mint Kalocsa, Bugac, Hortobágy, Mezőtúr, Szatmár vagy a Hajdúság. Olyan érdekes, rendhagyó népcsoportokat találhatunk itt, mint a kunok, a jászok, a hajdúk, a svábok (ez utóbbiak számos más tájegységben is, színes, gazdag hagyománnyal rendelkeznek), s Békéscsabán és környékén a szlovákok. Ma is élő megélhetési formák a rideg állattartás, a halászat, a földművelés, a gyümölcs- (alma, szilva) és zöldségtermesztés. A társadalom meghatározó rétegei voltak a pásztorok, a kubikusok, a földművelők, a mezővárosi parasztpolgárok. A településformákra jellemző a nagy kiterjedésű falvak és városok létrejötte, a tanyavilág, a településközpontok, a szállások, a bokros települések. A házakra többek között jellemző a szegedi napsugaras oromfal, vagy a különböző pásztorépítmények. A kézművesség gazdag tár-házából elég, ha csupán a mezőtúri és a vásárhelyi fazekasokat; a hortobágyi és a bugaci pásztorfaragásokat; a kalocsai népviseletet és a pingáló asszonyokat; a hajdúsági szőtteseket, kerámiákat, a debreceni cifraszűrt említjük meg. A népköltészet és a népszokások hosszú sorából a mondákat, a betyárnótákat, a népdalokat, illetve a pünkösdölést, a lakodalmast, a néptáncokat, a népi hangszereket említjük meg. A határon túli Magyarságnak részben vagy egészben az Alföldhöz kapcsolódó tájai: Bácska, Bánát, Erdély, Kárpátalja.

Tanulói tevékenységek

Fontos, nélkülözhetetlen eszköz a térkép, amelyen megmutatunk minden tájegységet, nevezetes, hagyományairól híres falvakat, városokat. Különbséget teszünk földrajzi és néprajzi tájegységek között, bemutatva az ott élő etnikai csoportokat, nemzetiségeket.
Használják a földrajzi és történelmi atlaszt, illetve a tankönyv térképeit, valamint a tankönyvhöz készített néprajzi falitérképet!
Ismerkedés a lakóhely természeti adottságaival, földrajzi környezetével, fontosabb gazdasági tevékenységeivel, néprajzi sajátosságaival.
Szervezzünk tanulmányi kirándulásokat a szűkebb és tágabb környezetben! Keressük fel a nevezetes épületeket, intézményeket, kutassuk fel a múltban és a jelenben egyaránt eligazodó, a lakóhelyhez kötődő neves személyiségeket!
Ismerkedjünk meg olyan hagyományos mesterségekkel, amelyek a lakóhelyhez kötődnek!
Keressük fel a legközelebbi tájházat, falumúzeumot, ahol ismereteket szerezhetünk a táj hagyományairól, népművészetéről!
Minden „felfedező” útra úgy induljunk el, hogy a tanulók mindegyike feladatot kap, amelyet közben megold. Ez lehet jegyzetelés, feladat lap kitöltés, fotózás, rajzolás, gyűjtőmunka.
Kiemelt jelentősége van a gyűjtőmunkának, melynek segítségével a családról és a szűkebb környezetről fényképeket, tárgyakat, leveleket, képeslapokat szerezhetünk be. Ezeket összehasonlítva más családok, tájegységek tárgyaival, érdekes következtetésre juthatunk.
Aki teheti, vegyen részt lakodalmon, búcsún, vásáron, szüreti ünnepségen, disznóvágáson vagy más élő hagyománytisztelő közösségi eseményen, s azt írja le, vagy gyűjtsön arról anyagot!
Az így kialakult tevékenységformák megteremtik a lehetőségét annak, hogy a tanulók felkészültebben tudjanak részt venni a kézműves szakkörök, néptáncot művelő és népzenét játszó csoportok munkájában. Ez utóbbiakra szerencsére egyre több lehetősége van a gyerekeknek.
Olvasmányaik, filmélményeik, gyűjtőkörük sorába beletartozik a hagyományok ápolása, különös tekintettel a viseletekre, a népi építészeti elemekre.
A tanulók végezzenek gyűjtőmunkát minden nagyobb tájegységről! Javasolt, hogy az osztályközösség alakítson annyi tanulócsoportot, amennyi tájegységet fel akarnak dolgozni.
Az első csoport ismertesse meg az osztály többi tagjával a Dunántúl, a második a Kisalföld, a harmadik Észak-Magyarország, míg a negyedik az Alföld tájait, jellegzetes településeit, népviseletét, szokásait, ételeit, mesevilágát, zenéjét, s mindazon értékeit, amelyek az adott tájegységet jellemzik!
A legnagyobb hangsúlyt természetesen a saját szűkebb és tágabb lakóhelyünk megismerésére kell fordítanunk.
Az ismeretekből kiindulva vonjunk párhuzamot, emeljük ki a hasonlóságokat és az eltéréseket!
Dolgunkat megkönnyítheti a térkép használata, egy-egy jellegzetes népművészeti tárgy, illetve képek, könyvek, filmek összevetése.
Egy-egy tájegységet úgy lehet a leghatékonyabban megtanulni, megismerni, ha az ahhoz tartozó nevezetességeket (épület, történelmi esemény, természeti képződmény stb.), néprajzi elemeket (matyó, palóc, kalocsai, sárközi stb. viselet), szokásokat (busójárás, hídivásár, betlehemezés stb.) tanítjuk meg a gyerekeknek.

Derítsük ki, hogy melyek azok a foglalkozások, szokások, ételek, viseletek, épületek, amelyek ma is felfedezhetők az adott tájegységen!
6. évfolyam
Témakörök
KITEKINTÉS SZOMSZÉDAINK ÉS A VILÁG NÉPEINEK KULTÚRÁJÁRA (3 óra)
Figyeljük meg, hogy a határon túli magyarokra milyen hatással volt a szomszédos nem magyar népek kultúrája! Különösen a viselet, a táncok, az építkezés és az étrend vizsgálatával fedezhetünk fel hasonlóságokat és különbségeket. 
Hasonló vizsgálatot végezhetünk a rokon népekkel, valamint a világ közeli és távolabbi, egzotikus népeinek kultúrájával kapcsolatban. A törzsi társadalmak, a letűnt magas kultúrák megismerése más megvilágításba helyezheti a saját népünkről alkotott véleményünket is.
Ilyen reprezentatív népek a busmanok, az eszkimók, az indiánok és más természeti népek.
A HATÁRAINKON TÚLI NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI EGYSÉGEK (15 óra)
A tanév során a határainkon túli, magyarok lakta tájegységek közül legalább egyet fel kell dolgozni.
Erdély és a Részek: Erdély és a Részek olyan földrajzi terület, amely területi nagyságban fölülmúlja az anyaországot, azaz a mai Magyarországot. Történeti és néprajzi értékei, hagyományai alapján európai mértékű, és jelentőségű tájegység. Magába foglalja a szatmári és a bihari részektől, a Fekete-Körös völgyétől kezdve Kalotaszeg, Szék, Mezőség, Torockó jellegzetes tájait, míg Székelyföld és Gyimes („ország az országban”) szinte külön történelmi, nyelvi, néprajzi sajátosságokkal rendelkezik. 2 óra

Kalotaszeg: földrajzi elhelyezkedésével Nagyvárad és Kolozsvár között, különleges természeti adottságaival, kereskedelmi központ jellegével, akárcsak a múltban, a jelenben is meghatározó szereppel rendelkezik a „szegek” tájegysége.
Hagyományos gazdálkodása mellett kiemelkedő néprajzi gazdagsága, néptánc-, népzenehagyománya, népszokása, akárcsak Kós Károly népi építészete. 1 óra

Mezőség: a földrajzi sajátosságai, hagyományos mezőgazdasága révén különleges tárgyi kultúra alakult ki ezen a tájon, amit a szőttesek, a hímzés, a népviselet, a szalmakalapfonás, a faragások bizonyítanak. Talán még nagyobb jelentőséggel bír az a szellemi kultúra, amit a néptánc, a népzene, a népdal, a népszokások jellemeznek. Ilyen néptánc a széki lassú, vagy a szokások közül a betlehemezés, a kántálás. 1 óra

Székelyföld: különleges földrajzi táj. Hegyei, fenyvesei, vizei minden más tájjal összevetve páratlan értékűvé teszik. Történelme, katonai, önigazgatási hagyományai, kiváltságai, népének titokzatos eredete évszázadok óta erőt ad a székelységnek.
A hagyományos gazdálkodás mellett a havasi pásztorkodás és az erdőgazdálkodás is a megélhetés forrásai közé tartozott.
Különleges tárgyi kultúra (székelykapu, fafaragások, festett bútorok, csergék, szőttesek, korondi fazekastermékek, népviseletek) jellemzik a székely népi kultúra gazdag hagyományvilágát.
Nem marad el mellette a szellemi kultúra sem, hiszen a népzene, a néptánc, a népszokások sehol más helyen nem látható alkotásokat hoztak létre. A székely népmesék, balladák, mondák a magyar kultúrkincs becses emlékei közé tartoznak. 4 óra

Gyimes: a magyarság legtávolabbi, legnehezebb helyzetben élő, sokat szenvedett ága él Gyimesben.
Hagyományos gazdálkodást, állattartást és erdőgazdálkodást folytatnak a Csíki-havasokban élő magyarok. Tárgyi kultúrájuk nevezetességei közé tartozik a boronafalú ház, a népviselet, a népi díszítőművészet. A népi vallásosság (az ősi népi imádságok), a népzene összetéveszthetetlenné teszik a gyimesi hagyományokat. 1 óra

A Kárpátokon túli tájegységek: az erdélyi magyarság legmostohább körülmények között élő, hányatott sorsú népe a moldvai csángók. Erős nyelvi és vallási nyomás alatt voltak és vannak, ami a 20. század során a lakóhelyeik elhagyására késztette őket. Egész falvak kerekedtek fel és telepedtek le többek között a Dunántúlon. Életmódbeli jellegzetességeik közül megemlítendő a gazdag tárgyi és szellemi kultúra, ami népviseletükben, lakásberendezéseikben, szőtteseikben, illetve táncaikban, népdalaikban, népköltészetükben jelenik meg. 1 óra

Kárpátalja: a legkeletibb tájegység, ahol magyarok élnek. Mellettük rutén, szlovák, román, német őslakosság teszi változatossá a sokszor gazdát cserélő hegyvidéki országrészt. Gazdálkodásukra jellemző az irtásos fakitermelés, a kenderfeldolgozás, a havasi pásztorkodás. Az itt élő magyarság tárgyi kultúráját a jellegzetes szövés- és hímzésminták, a fafaragások, a házépítés hirdeti.
Népköltészetét a betyárballadák, a mondák, a versek képviselik. 1 óra

A Felvidék: a Magyarország határaitól északra elterülő tájegység szoros szálakkal kötődik az anyaországhoz.
A történelmi, nyelvi kötődéseken túl a néphagyományok is egységet alkotnak. A Kisalföld tárgyalásakor a már említett Csallóköz mellett Gömör, a Szepesség, az Alacsony-Tátra bányavidéke mind megannyi önálló kultúrkört jelent. 2 óra
 
Bácska és a Bánság: a déli határainkon túli terület magyarjai olyan vidéken élnek, ami valaha szerves egységet alkotott Magyarországgal, hiszen az a Duna – Tisza-közének folytatása. Gazdasági életére az alföldi búzatermesztő életmód s az ehhez kapcsolódó kultúra jellemző. A magyar lakosság mellett a svábok, a többséget adó szerbek és szórványosan bolgárok népesítik be ezt e földet.
Szőtteseik, népviseletük, táncaik, népdalaik, építészetük színes, változatos hagyományrendszert alakított ki. 2 óra


Tanulói tevékenységek

A határon túli néprajzi, nyelvjárási tájegységek közül kiválasztunk egyet, és azt részletesebben elemezzük. A bevezetőben értelmezni kell a tájegység nevének eredetét. (Székelyföld, Kárpátalja, Kalotaszeg, Csallóköz.)
A térképhasználat elengedhetetlen. A tanulónak a tájegységeket, a városokat, a nevezetes településeket el kell tudnia helyezni a térképen.
A gyűjtés, a rajzolás fontos része a megismerés folyamatának.
Tárgyak, képek, zenei feldolgozások, videofilmek segítik az elmélyedést.
A gyereknek meg kell tanulnia néhány népdalt, mesét, balladát, felelevenítve egy-két játékot, népszokást.
Fordítsunk időt a határon túli magyarok művészetének a magyarországi magyar művészettel való összehasonlítására!
A tanulói tevékenység központjában a határon túli magyarok által lakott tájegységek kutatása álljon!
Az egyik legnagyobb munkát igénylő országrész Erdély és a Részek néprajzának feldolgozása.
Erdély, amely országnyi országrész, olyan nagy – néprajzi értékeit tekintve gazdag – terület, hogy csak több részre osztva tárgyalható. Egyik csoport a Kalotaszeget, a másik a Mezőséget, a harmadik Gyimest, újabb két-három csoport pedig a hét székely széket dolgozza fel!
A feldolgozáshoz elengedhetetlen a térkép használata, amit szakkönyvek, filmek, használati tárgyak egészítenek ki.
Az újabb, határon túli tájegységek – Felvidék, Kárpátalja, Délvidék – néprajzát újabb tanulócsoportok dolgozzák fel, s készítsenek azokról kiselőadást!
Természetesen a tanulócsoportok mellett egyéni munkával is el lehet készíteni egy-egy beszámolót.
A témakörök feldolgozását segíti a tankönyvhöz készült munkafüzet, a tanárok pedig a nekik készített módszertani kézikönyvet forgathatják haszonnal.
Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy Erdély és a Partium nem esik egybe, s hogy Erdélyen belül számos tájegység megkülönböztethető.
Minden egyes tájegységhez szerezzünk be egy-egy jellemző tárgyat, könyvet, zenét, térképet. Ezt végezheti a tanár, s természetesen a gyerek is.
Induljunk ki a szatmári és bihari részekből, amely tájegységek a mai Magyarországon és a határon túl egyaránt fellelhetők.
Erdély területén belül elsőként Kalotaszeg és Mezőség tájait járjuk be, kiemelve a kalotaszegi viseleteket, illetve a mezőségi táncokat, szokásokat.
A legtöbb óraszámot a Székelyföld hét székére kell fordítanunk. Feladat, hogy minden egyes székről a legjellemzőbb néprajzi motívumokat keressük meg és tudatosítsuk a gyerekekben.
A tőlünk legtávolabb élő magyarokat, a csángókat sajátos nyelvük, viseletük, zenéjük, zenéjük révén ismerjük meg.
Az egyik legmostohább körülmények között élő magyarság a kárpátaljai, akik Munkács, Ungvár, és a Vereckei-hágó vidékén honfoglaló őseink hagyományait őrzik.
A felvidéki és délvidéki magyarok gazdag szellemi és tárgyi kultúrájából ha válogatunk, a bőség zavarával küszködünk.




A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Vegyen részt a tanuló a néphagyományok megismerésében, amelyeknek keretében sajátítson el egy-egy tájegységre jellemző népszokást, népdalt, népi játékot, népmesét! Végezzen honismereti gyűjtőmunkát, ha teheti, vegyen részt a helyi tájház, szakkör munkájában! Ismerjen néhány kézműves tevékenységet, és lehetősége szerint tudjon elvégezni néhány alapfogást az egyes népi mesterségek közül! Válasszon a könyvtár, a televízió, a videotéka, az internet kínálatából néprajzi témájú könyveket, fotókat, filmeket, képeket! Tudja megfogalmazni ismereteit, megfigyeléseit, az adott tájegységhez kapcsolódó jellegzetességeket! Ismerje a vidék nyelvének szokásainak néhány sajátosságát, különös tekintettel a határon túl élő magyarság helyzetére! Ismereteit tudja más műveltségi területekhez csatolni, például a történelemhez, az énekhez, a földrajzhoz, a rajzhoz, a biológiához, a vizuális kultúrához!


Etika
7. ÉVFOLYAM
Az etika alapfogalmainak tanítása egy évtizedek óta tátongó űrt temet be, hiszen a test és lélek harmóniájáról kevés szó esett eddig a 13–14 évesek nevelésében.
ALAPELVEK, CÉLOK
Az etika tantárgy tanítását két részre bontottuk. Az év első felében az emberi természet, illetve az egyén és személy, az év második felében a társas kapcsolatok témaköreit tárgyaljuk.
A tankönyv kísérletet tesz arra, hogy a 13–14 éves korosztály szintjén, nyelvén, jól érthetően írja le a lélektan, a szociológia, a kreativitás és a társadalmi kapcsolatok ötvözetét.
A tárgy célja, hogy szolgálja az általános műveltséget, az erkölcsi értékrendet, az egészséges világszemléletet. Ugyanakkor felkészíti a tanulót a kulturált társas kapcsolatok kialakítására és az önismeret fejlesztésére.
Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a különböző bőrszínű, vallású, felfogású emberekről képet alkothassanak, s kialakuljon bennük az identitástudat. Nemzetünkhöz, magyarságunkhoz való tartozásunkat – amennyire lehet – a könyv szemléletes példákon át fogalmazza meg.
Éves óraszám
7. évfolyam 37 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK
Az etika fejleszti a személyiségjegyeket, ami a társas kapcsolatokban érhető tetten leginkább.
A környezettel való kapcsolatteremtésben fontos a nyitottság, a bátorság, a humorérzék, a kommunikációkészség.
Az egyéni értékek megteremtése alapot ad arra, hogy kulturált vitakészséggel, az értékest az értéktelentől való elválasztani tudással, s toleráns törvénytisztelettel rendelkezzen a tanuló.
Az etikai (erkölcsi) nevelést már a csecsemőkortól kezdve az óvodában, az alsó tagozatban folyamatosan gyakorolni kell. Mire a gyerek 13 éves lesz, addig ki kell alakulnia a belső egység tudatának. Harmóniát kell teremtenie önmagával, társaival, a társadalommal. Meg kell szereznie azt a tudást, amely a megismerés, a nyitottság, a kritikai szellem, a kíváncsiság területén alapvetően szükséges. Továbbá el kell sajátítania a szabadság (függetlenség, önállóság, döntés), az erkölcsiség (becsület, erény, jóság, lelkiismeretesség), az életkedv (egészség, öröm, természetesség), a munka (alkotás, tanulás, kreativitás), valamint a szeretet (önzetlenség, segítőkészség, empátia) és a szépség (rend, harmónia, művészet) képességét.
Témakörök
AZ EMBERI TERMÉSZET (6 óra)
Az ember egyedfejlődése: a születés előtti időszak és a születés, azaz a fejlődés kezdete. Az ember életének meghatározó szakaszai: csecsemőkor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. 1 óra

Test és lélek: az emberi test és lélek harmóniája, kölcsönhatása. Mi a lélek? (Ép testben ép lélek.) Az egészség az ember legfőbb értéke. A betegség kikerülhetősége és törvényszerűsége. Fogyatékosság és egészség. Mennyiben vagyunk felelősek testünk épségéért és egészségünkért? 2 óra
Pszichikus működésünk és mozgatóink: az érzékelés és a cselekvés egymásra hatása. Miként cselekszünk? Ösztönösen, indulatokkal, érzésekkel, érzelmekkel telve. Cselekvéseinket értékeljük ki!
Fontos a megismerés folyamata, melyet a gondolkodás révén szabályozhatunk.
Nem mindegy, ki hol, mikor, milyen családban születik. Ez meghatározza az egyén sorsát.
A gyökerek kitéphetetlenek.
Az ember szükségleteit erkölcsi értékei alakítják, ami szorosan összefügg az érdekeivel.
Az előítéletek alakíthatósága, befolyásolása pozitív irányba elsősorban a tanulás révén lehetséges.
Feltételei a nyitottság, az empátiakészség elsajátítása és a tolerancia. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek révén változtatni tudunk a negatív beidegződéseinken.
Az éntudat kialakulása, annak szabályozhatósága ugyancsak bonyolult folyamat, hiszen vannak rejtett és ismert, ideális és az éppen aktuális énjeink. 3 óra
EGYÉN ÉS SZEMÉLY (12 óra)
Kommunikáció, nyelv, gondolkodás: az ember legfontosabb, „legemberibb” képessége, tulajdonsága a nyelv. Az emberek egymás közötti érintkezésének legelemibb része a kommunikáció.
Az ember sajátosságai közé tartozik az intelligencia, ami aztán minden mozzanatára kiterjed.
Szorosan összefügg ezzel az okosság és a bölcsesség. Bár nem törvényszerű, hogy az okos ember intelligens is.
A tanulás hosszú folyamatának célja a megismerés és a tudás.
Hogy ki milyen tudásra, intelligenciára tesz szert élete különböző szakaszaiban, ezt adottságai, képességei, készségei, s végső soron a tehetsége határozzák meg.
A tanulás – többek között – kulcsa lehet a problémamegoldásnak is. 3 óra

Emberi szellem, emberi kiteljesedés: az emberiséget sokszor a kíváncsiság vitte előre a fejlődés útján. Olyan dolgoknak a feltárása, megismerése hajtotta, amit még senki, vagy csak kevesen tudtak. Ehhez kitartás, hit és tudat kell. Mindez azonban még mindig kevés, ha nem rendelkezik az egyén kreativitással és intuícióval, azaz beleélő képességgel.
Az ifjúságra veszélyként hat az önmegvalósítás sokszor hamis felhangokkal párosuló, ebből eredően törtető, másokon átgázoló eszméje. Ez tévesen értelmezett önszeretethez, sőt önzéshez vezethet. A pozitív önmegvalósításból így lehet negatív tulajdonság.
Szoros összefüggésben van ezekkel a siker és a boldogság, mely fogalmak tartalma erősíthetik, de ki is olthatják egymást.

Az ember kiteljesedéséhez vezető úton ha akarjuk, ha nem, megismerkedünk az örömmel és a szenvedéssel egyaránt.5 óra

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény: az érték, a norma a célhoz vezető út irányjelzőiként fogható fel. Sokszor nehéz az értékelés, hiszen az függ az ember szubjektivitásától.
Az erkölcsiség alapeleme, hogy az igazságosság hogyan érvényesül az emberek között. Alapfeltétel, hogy tudni kell, mi az illendő, mi a helyes.
A legismertebb, legtöbbet használt fogalmak a jó és a rossz harca, váltakozása.
Az etikához legközelebb álló emberi tulajdonság az erkölcs. Milyen erkölcsöket különböztetünk meg?

A szokások az egyén, azaz a cselekvő szabadságát, tudatosságát és érettségét is meghatározhatják.
Az ember élete során számos alkalommal kerül választás és döntés elé, ami kijelöli a tetteit. A döntés minősége szerint rossz esetben az ember hibát, még rosszabb esetben bűnt követ el. Ilyenkor feltámad a lelkiismeret, amely az életvezetéstől függően megoldja az alapvető problémákat. Különösen akkor, ha a helyes életvezetés jó erényekkel párosul. 4 óra
TÁRSAS KAPCSOLATOK (19 óra)
Társaink: a társas kapcsolatok alapja a család, amelyben a szülők egymással, gyermekeikkel, testvéreikkel élnek szorosan együtt. A gyermek (tanuló) szempontjából a szülő, testvér, nagyszülő jelenti az igazodási pontokat. A barátság – különösen serdülő- és ifjúkorban – meghatározó erővel bír. A barátokat a diáktársak, a felnőttek esetében a munkatársak követik.
Szélesebb értelemben a néphez, azaz nemzethez vagy nemzetiséghez való tartozás jelentős összetartó erővel bír. 2 óra

Kapcsolatok: a kapcsolatok alapja a rokonszenv és az ellenszenv. Az egyensúly attól függ két ember kapcsolatában, hogy őszinték-e egymáshoz. A hazugság előbb-utóbb az egyensúly megbomlásához vezet.
A hűség alapvető két ember között, akár házastársi, akár baráti kötődésről van szó. Embereket, embercsoportokat rövidebb vagy hosszabb távon összeköthet, de el is választhat az engedelmesség, a tekintély, a kritika, de az előítéletesség és a nyitottság is. A helyzettől függően lehetünk alkalmazkodóak és önállóak, gyávák és bátrak, de tudni kell azok mértékét.
A bizalom erős kötelék, de mégis könnyen elszakadhat. Különbséget kell tennünk az erőszak és a jogos önvédelem között. 2 óra

Nemiség, szerelem, házasság: napjainkban a férfi és női szerepek felcserélődnek, részben értelmüket vesztik. Tegyük a helyére a nemek szerinti feladatokat!
A nemi érettség a lányok és a fiúk esetében.
A szerelem a házasság feltétele, de ez nem törvényszerű, a két dolog nem minden esetben függ össze. A házasság, a családalapítás a legfontosabb szövetség, hiszen abban jogi, erkölcsi és gazdasági kapcsolaton túl érzelmi, biológiai kötődés is szerepet kapott. Az otthonteremtés értelme az új élet adása. A házasság célja a konfliktusok megoldása, a tartós kapcsolat fenntartása. 2 óra

Az emberi társadalom: az ember csoportlény, s csak közösségben érzi jól magát, annak ellenére, hogy őrzi egyéniségét.

A társadalom a legnagyobb közösség, egyben a magánélet közege is. 1 óra
Munka, gazdaság, alkotás: a diák munkája a tanulás. Az etika tanulása során bepillantást nyerhetnek a felnőttek világába, amelyben a fizikai és szellemi munka váltják egymást. A felnőtt társadalom munkája a társadalom fennmaradásának alapja. Mindenki a szaktudását, tehetségét kamatoztatja, ami az egyik legfőbb joga, de egyben kötelessége is az egyénnek. Ez a gazdasági tevékenység az alkotókedv, a megélhetés, a jólét alapját adja. A polgári társadalomban a vállalkozás és a tulajdonszerzés lehetősége mindenki előtt adott. A munka a megélhetést biztosítja, de szerencsés esetben az egyben az ember hobbija is. 2 óra

Kultúra és művelődés: egy társadalom kulturáltsága visszahat az egyénre és viszont. Az őskultúrák alapeleme a vallás, amelynek intenzitása az idők változásával maga is változik.
A kultúra, a civilizáció és a művelődés szoros összefüggésben vannak egymással, amely végeredményben meghatározza az egyén műveltségét, közvetetten pedig a képzettségét. 2 óra
 
Életszínvonal, életmód és életminőség: A társadalom fokmérője az életszínvonal, amit a társadalomtudósok a jólétben mérnek. Összefügg a jóléttel a jól-lét, bár ez utóbbi nem gazdasági elégedettség, hanem a kielégítő közérzet jelzője. Az egyén testi, lelki egyensúlya a munkaidő, a szabadidő és a szórakozás függvényében alakul ki. Az életmód kialakításának alapfeltétele az otthonteremtés, ami részben az élet értelmét, az értelmes életet jelenti.
Az élet fontos része az ünnep, ami lehetőséget ad az egysíkú életvitel feloldására. 2 óra

Ember és természet: az ökológiai egyensúly megbomlásáért az ember a felelős, aki beavatkozott a természet rendjébe.
A környezetvédelem csak részben tudja megakadályozni a környezeti katasztrófákat. Az emberiség ezáltal, hogy uralma alá hajtotta a világegyetemet, hibák sorozatát követte el. Mit tehetünk a hibák kijavításáért? Ez a feladat az emberiség közös erkölcsi felelőssége. 2 óra
 
Hit, világnézet, vallás: hite minden embernek van. A megismerés folyamatából eredően, hogy kinek milyen világképe, világszemlélete, természetképe alakul ki, az az egyén környezetétől, meggyőződésétől függ. A legősibb hit az istenhit, és az azt megtestesítő vallás, ma már az ember magánügye. Az egyén a valláshoz, hitéhez élményei, ismeretei, a szertartás, az adott egyház rítusa alapján kötődik. A kötődés, a valahova tartozás, a közösségi érzés meghatározó az egyén életében. 2 óra

Egyéni és közösségi értékek: az egyén erkölcsi értékei alapján válik az állam hasznos polgárává, ha egyéni jogait, tehetségét a közjó szolgálatába tudja állítani. Betartva a törvényesség, az emberi jogok, a más kultúrák iránti tisztelet, a hagyománytiszteletet és az igazságosság elvét, így válhat harmonikussá az egyén és a közösség élete a polgári társadalomban.
Tudni kell dönteni, ha úgy adódik, megegyezni, együttműködni akár a többség, akár a kisebbség tagjai vagyunk. 2 óra


Tanulói tevékenység

Az etikával kapcsolatos tevékenységformákat részben már megismerték a tanulók a történelem, illetve a hon- és népismeret feldolgozásakor. Ugyanakkor az egyik ilyen tevékenységforma, a beszélgetés számos új elemet hordoz magában.

A vita során a szabad vélemények felszínre hozása és ütköztetése, a szövegek értelmezése és elemzése, valamint a feltételezések (hipotézisek) bizonyítása az élőbeszédet fejleszti.
A modul tanításának rögtön az elején alakítsuk ki azt a gyakorlatot, hogy minden tanuló folyamatosan vállaljon valamilyen feladatot. Aki nem akar szerepelni szituációs játékban, az végezzen kutatómunkát, vagy fordítva. Van, aki képanyagot, újságcikkeket, van, aki videofilmeket és könyveket, s van, aki tárgyakat gyűjt vagy naplót vezet. A tevékenységi kört olyan széles skálán kell bemutatni, hogy azon – kevés kivétellel – minden tanuló megtalálja a kedvére valót.
A játék, ami alatt a szerepjátékokat, dramatizálásokat, helyzetesemények reprodukálását értjük, szintén sokat csiszolhat a tanulók jellemén.
Az etika tanulásakor, tanításakor a kutató feladatok kikerülhetetlenek. Ez az a feladatkör, amikor önmagunkat, a bennünket körülvevő eseményeket, élethelyzeteket megfigyeljük, elemezzük.
Lehetőséget teremtünk arra is, hogy interjút készítsünk szakemberekkel, a gyűjtött anyagokat rendezzük, elemezzük. Az eredményekről szóbeli és írásbeli beszámolót készíthetnek a tanulók.
Teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy a tanulók gyűjtéseiket, munkáikat bemutathassák, mert az így válik hatékonnyá, élővé.
Az új tantárgy feldolgozása során számos kiegészítő tevékenységgel kell megismerkednie a 13–14 éves korosztálynak. Többek között a tanultakról, megfigyeléseikről naplót vezethetnek, egyéni vagy csoportos sajtómegfigyelést végezhetnek (televízió, rádió, újságok), kiállításokat látogathatnak, valamint helyi kiállítást rendezhetnek az adott témából.
A cselekvési program szép példája, amikor a környezetükben támogatásra szoruló társaikon vagy felnőtteken (öregeken) segítenek. Az erkölcsi nevelés felöleli az élet valamennyi területét, így lehetőség van művészi alkotások létrehozására, a szemlélődésre, a környezet egyéni vagy csoportos tanulmányozására.
Vigyáznunk kell arra, nehogy az egyén (gyerek), illetve a családja az információk áramlása következtében hátrányos helyzetbe kerüljön. Fordítsunk figyelmet a tanulók tevékenysége során arra, hogy az egyén tudja megvédeni saját érdekeit, de legyen toleráns a másik iránt.
A tanulást segítik a megadott szakkönyvek, a tankönyvekben és tanári kézikönyvekben szereplő feladatlapok, képek.
Az erkölcsi nevelés fontos eszközei a könyvben és a tanári kézikönyvben szereplő idézetek, amelyek az emberiség több évezredes kultúráját tükrözik vissza.
Eldurvuló, elszürkülő világunkban, ami különösen a tizenéves kamaszok fejlődésére van hatással, kiemelkedő szerepe van a több ezer éves emberi kultúra átadásának, befogadásának. Kiváló módszer erre a tanmesék feldolgozása, értelmezése, amelyre a 13 éves korosztály is fogékony.

A tanmesék az erkölcsi üzenet mellett a közeli és a távoli kultúrák megismerését is lehetővé teszik. A történetek nem csak térben, hanem időben is széles skálát járnak be.
A nevelés hatékonyságát nagyban elősegíti a videofilmek vetítése, majd a látott bejátszások megbeszélése.
Korunk adottságait, a fiatalok befogadóképességét tekintve talán leghatékonyabban a videofilmek, CD-lemezek révén adhatunk át tudást a gyerekeknek. Különösen úgy, hogy megadott tematika és televízió-, Internet - figyelő tevékenység eredményeként maga a tanuló végzi el a gyűjtőmunkát.
A leghatékonyabb módszerek közé tartozik, amikor a tanulók a társadalom különböző területeiről végeznek gyűjtést. Például a sajtótermékekből, a televízió műsoraiból, az internetről, családi, baráti beszélgetésekből tallóznak.
Ezeket a témához kapcsolódó információkat a tanuló „magáénak érzi”, így jobban beépül a tudatába. 

A 13 éves korosztály életét legmarkánsabban a társas kapcsolatai, azon belül is a baráti kapcsolatok határozzák meg. Ebbe a kapcsolatrendszerbe osztály előtt, főleg a felnőttek számára nagyon nehéz bepillantást nyerni. Mégis, a perifériális ismeretek révén is próbáljuk meg irányítani az elfogadott etikai normák szerint a belső tartalmakat. Hiszen itt komoly veszélyeket háríthatunk el: egymás elleni erőszakot, dohányzást, italozást, s a legnagyobbat, a drogozást.
 
Az etika a tanulók napi tevékenységének, természetes életének tükre, ezért az élet bármely szeletét vizsgáljuk, azáltal egy-egy etikai problémát tárgyalunk.
A tanulói tevékenységet legmarkánsabban az ember és természet témakörében kamatoztathatjuk. Másként viszonyul a természethez egy falusi, s másként egy városi gyerek. A tevékenységi folyamatban szerepet játszhatnak feladatlapok, szakkönyvek, s a gyűjtőmunka.
Foglalkoznunk kell feltétlenül a vallás fogalmával, a Magyarországon ismert és gyakorolt vallási felekezetekkel. Ismerjék meg a gyerekek az ökuménia fogalmát.


A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Az etikai tanulmányok olyan erkölcsi ismereteket és feldolgozási képességeket fejlesztenek ki, amelyek birtokában a tanulók tovább tudják alakítani értékrendjüket. Ez források összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a következtetések levonására teszi képessé az egyént. Legyen képes felismerni az erkölcsi értékeket, tudjon különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút között.
Az alapvető erkölcsi értékek elmélyítése az egyén fejlődésének fontos állomását jelenti.


