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Tisztelt Pedagógusok!

A gyermeki
legmagasztosabb
tartoznak.

õszinteség és bizalom a
emberi tulajdonságok közé

Ezek azok a jellemvonások, melyek a felnõttek
világából kikoptak, és a gyermekeink is egyre inkább
elveszítik.

A mindennapok szürkesége, a túlhajtott élet mentségül szolgál a szülõnek abban, hogy a
mesén keresztül ismereteket nyújtson gyermekének, megismertesse az õt körülvevõ
világban történõ eligazodásában.

Gyermekeink naívságából fakad az a tény, hogy nem képesek legtöbb esetben a
veszélyhelyzetek felismerésére és azok elhárítására.
A mesevilág, a mesehõsökkel való azonosulás a gyermek személyiségének formáláshoz
mindig kedvezõek voltak.
Ezzel a kiadványunkkal szeretnénk segíteni Önöknek abban, hogy a gyermekek
felismerjék a veszélyeket már óvodás és kisiskolás korukban is.

M i s k o l c, 2000.
A szerkesztõk:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bûnmegelõzési Alapítvány

3

„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak.
- Az Európai Unió által támogatva -

„Ez a mese Hófehérkérõl, a gyönyörûséges királykisasszony
viszontagságos kalandjairól szól, arról, hogyan ismerkedett meg
az erdõ kapitányával, mi módon tudta elkerülni a reá leselkedõ veszélyeket,∗
∗
míg eljutott a hét törpe házához.

Hófehérke gonosz és irigy ∗ mostohája bosszút forralt,
Mivel mostohaleánya százszor szebb volt õnála.
Elhatározta, hogy elviteti és megöleti az udvari
vadásszal,
annak azonban megesett a szíve∗ Hófehérkén,
és szabadon bocsátotta a Rengeteg Erdõ közepén.
(1.kép).

.
Hófehérke nagyon elszomorodott.
Bárhová tekintett, egyetlen járható utat nem látott.
Hirtelen megzörrent az egyik bokor,
Kecsesen kiszökkent egy sudár termetû õz,
És ekkor Hófehérke megpillantott a távolban egy kikövezett
gyalogutat.
Egy egyszerû ösvény volt mégis megnyugodott,
biztonságban érezte magát∗
∗ , mert sejtette,
hogy ezen az úton még segítõszándékú emberek hajlékába
is eljuthat.”
(2.kép.)
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„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó,
gondolat és tett tiszta tükörként fog
visszamosolyogni rád.”
(Vörösmarty Mihály )

1. Foglalkozás

Biztonságban I.
- Veszélyek és szabályok Nevelési cél: megismertetni a tanulókat a veszélyforrásokkal
és a szabályokkal.
KULCSFOGALMAK:
Veszély, veszélyforrás
Emberi értékek, tulajdonságok
Szabályok
Bizalom
Biztonság
Félelem
Mottó: „Járt utat a járatlanért el ne hagyj!”
(Magyar közmondás)
A téma indokolása, háttere:
A kisiskolás gyermekek életkoruknál fogva nem mérik fel az igazi veszélyeket. Vakon
megbíznak az idegenekben, az ismeretlen emberekben. Ebben az életkorban még
képtelenek felmérni a helyzetek veszélyeit, döntéseiknek választható lehetõségeit, illetve
azok kockázatát és következményeit.
Ismert az a tény, hogy ezt a gyermeki naivságot használják ki a bûncselekményt elkövetni
szándékozók, ezért esnek áldozatul oly sokan. Nagyon fontos tehát, hogy megtanítsuk a
gyerekeket a veszélyek idõbeli felismerésére és azok elkerülésére.
Módszertani javaslatok:

A mese feldolgozásakor teremtsünk barátságos környezetet, pl. az asztalokat, a
székeket rendezzük körbe!
Munkánkat nagyban megkönnyíthetjük, ha elõzetes tanári tevékenységünk
során a tematikában elõforduló fogalmak meghatározását írásvetítõ fóliára
dolgozzuk fel.
Eszközök: írásvetítõ, tábla, kréta, ceruza, radír, vonalzó, mesefüzet, feladatlap.
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Gyakorlatok:
1. Írjuk fel a táblára azt a szót, hogy veszély! Kérdezzük meg a gyerekektõl, hogy hallottáke már ezt a szót, hogy veszély és véleményük szerint
mit jelenthet? Várjunk arra, hogy
Veszélyforrások
a kérdésre a választ lehetõleg õk adják meg! Ezután pontosítsuk, majd magyarázzuk el a
szó jelentését!
Ø Amikor váratlanul valamilyen rossz dolog történhet velünk…(Pl.: eltévedhetünk a sötétben,
megbotolhatunk, majd eleshetünk és leverjük a térdünket, valaki bánthat az úton, eltörik a
vízvezeték, tûz keletkezik a lakásban…stb.)

2. A szó jelentését bõvítsük ki, és kérdezzünk rá a veszélyforrásokra!
Ø Pl.: ha tiltott helyen kerékpározom, vagy kivilágítatlan kerékpárral közlekedem, illetõleg ha
átszaladok az úton könnyen elüthet egy autó; ha idegent engedek be a lakásba elvihetik a
játékaimat, a lakás értéktárgyait, bántalmazhatnak, megverhetnek…, ha kivilágítatlan úton
megyek hazafelé… stb.
Ø A gyerekek írják le a füzetükbe a szavakat és jelentésüket!

3. A ∗ -gal jelölt szavak tulajdonságokat ábrázolnak. Elemzzük ki, hogy mit jelentenek
ezek a pozitív és negatív kifejezések!
Önismeret fejlesztése
Ø Kérjük meg a tanulókat, hogy soroljanak még ilyen tulajdonságokat.
Ezt követõen adjuk
házi feladatként, hogy a következõ órára írják le saját pozitív és negatív tulajdonságaikat.
A feladat elkészítéséhez az alábbi formátumot ajánljuk:

Jó tulajdonságaim
Pl: jó szívû, bátor, aranyos…

Biztonság meghatározása
„Ilyen vagyok én…”
Rossz tulajdonságaim
Rendetlen, undok, irigy

4. Használjuk az írásvetítõ fóliát az újabb fogalom, a „biztonság” meghatározására és
kérdezzük meg a gyerekeket, mit jelent szerintük ez a szó?
• Használjuk a mottóként felhasznált közmondást, („Járt utat a járatlanért el ne hagyj”), majd a
mese alapján tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a kikövezett gyalogút a biztonságos utat
jelenti, és hogy arról a személyes biztonság érdekében letérni sohasem szabad!
• Hozzunk példákat megtörtént hétköznapi esetekbõl! Mondjuk el, hogy ha úgy döntünk, hogy
mégis letérünk a „biztonságos útról”, számolnunk kell a következményekkel is, amelyek nagyon
veszélyesek lehetnek számunkra!
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•

Mondjunk példát erre: Gábor az iskolából hazamenet – szülei tanácsára - a biztonságos
hazatérés miatt, mindig a hosszabb, de kivilágított útvonalat választotta. Egy napon azonban
szeretett volna minél hamarabb hazaérni, mert a kedvenc filmsorozata kezdõdött a televízióban.
Úgy gondolta, hogy (a szülõi figyelmeztetés ellenére) mégis a rövidebb, kivilágítatlan, harapós
kutyákkal teli útvonalat választotta. Rátért az útra, és amikor már majdnem hazaért, a sötétbõl
hirtelen egy nagy termetû kutya ugrott ki, ugatni kezdte, majd hirtelen belekapott a lábába.
Szabályfogalom
kialakítása
Szerencséjére a kutya morgására és
Gábor keserves
sírására a kutya gazdája megjelent, majd
az eb oltási könyvével együtt hazakísérte õt...

Ø Kérjük meg a tanulókat, hogy önállóan fejezzék be a történetet.
(Természetesen más, esetleg megtörtént eseteket is feleleveníthetünk. Vigyázzunk azonban arra,
hogy morbid történeteket (pl. brutális gyilkossággal fûszerezett) ne használjunk, mert esetleg állandó
félelmet táplálhatunk a gyerekekbe! Megjegyezni kívánjuk azonban, hogy élethelyzetként ez is
elõfordulhat!) Szándékunk e tekintetben az, hogy a gyerekek átérezzék a veszélyt, érezzék azt, hogy
„a szülõi jó tanács ellenére” szabályt szegtek.

5. Rajzoljuk fel az alábbi ábrát a táblára, majd határozzuk meg, hogy milyen szabályokat
ismerünk !
Szabályok

Törvények
Közlekedési
Sport
Játék Iskolai
Családi
Magatartási
(Btk.) (Táblák, jelzõlámpák) (Futball) (Társas) (Házirend ) (Tradíciók) (Erkölcsi)
•

Beszélgessünk röviden a szabályok különbözõ formáiról!
Pl. A törvények a biztonságunkat szolgálják. A
bûncselekményt elkövetõk a Büntetõ törvénykönyv
szakaszai alapján nyerik el méltó büntetésüket. Az
ítéleteket a Bíróság hozza.

•

A közlekedési szabályok betartása nagyon fontos dolog.
Sokan megszegik ezeket a szabályokat, ezért okoznak
különbözõ súlyosságú baleseteket... stb. A gyermekek
közül sokan szenvednek gyalogos és kerékpáros
baleseteket, mert sokszor körültekintés nélkül lépnek le a
járdáról, átszaladnak a tilos jelzésen, hajtanak ki
biciklijükkel a mellékútról, vagy nem a közlekedési
szabályoknak megfelelõen bringáznak. További baleset
forrása a kivilágítatlan, illetve hiányosan felszerelt
„drótszamár” (kerékpár diáknyelven) is.
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•
•
•
•

A sportszabályok a mérkõzések, az edzéstervek lebonyolításában nélkülözhetetlenek.
A társasjáték szabályai alapján játszhatunk a barátainkkal, családtagjainkkal.
Az iskolai szabályok a közoktatási törvényen és a helyileg kialakított házirenden alapulnak.
Ezek többszöri áthágása, súlyos megszegése
esetén osztályfõnöki- és igazgatói
figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulókat.
Játsszunk!
Családi szabályként említhetjük meg a különbözõ tradíciókat, az étkezési szokásokat, a
magatartási és erkölcsi szabályokat. A magatartási szabályok során említsük meg az erkölcsi, a
vallási, a nemzetiségi szabályokat is.

6. Szituációs játék:
Játszunk el a témával kapcsolatos élethelyzeteket, amelyek a „veszélyeket,
veszélyforrásokat”
mutatnak
be!
A
játék
„képzeletbeli
helyszíneit”
változtassuk. Pl.: iskolából hazafelé, játszótér, bevásárlás… stb. A történetek rövidek
legyenek. Nagyon fontos, hogy minden epizód után beszéljük meg
a helyes és helytelen
Összefoglalás
viselkedési módokat, cselekvéseket!

7. Az óra végén foglaljuk össze, a fõbb biztonsági szabályokat! Emlékeztessük
õket, hogy ezeknek az elõírásoknak a betartására azért fontos, hogy ne történjen
Feladatlap kitöltése
velünk baj!

8. Az óra végén töltessük ki a gyerekekkel a „Törd a buksit” feladatlap, Biztonság I.
- Veszélyek és szabályok - c. részét! Kérjük meg õket, hogy Elõzetes
önállóan
oldják meg a
feladat
feladatokat! Amíg a gyermekek a megoldással foglalatoskodnak, lehetõségünk van
tanári észrevételeink és tapasztalataink lejegyzéséhez (1. sz. melléklet).

9. Házi feladatként készíttessünk egy fogalmazást a tanulókkal arról, hogy szerintük
melyek a legfontosabb biztonsági szabályok az iskolában és otthon. A legjobb alkotót
dicsérjük meg és munkáját helyezzük el a faliújságon!
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„Ment, mendegélt, hallgatta
a madarak
trillázó
énekét,- Az Európai
Unió által
támogatva

elgyönyörködött a kergetõzõ mókusokban, figyelte az ágakon táncoló leveleket,
érezte arcán a lágy szellõ gyengéd cirógatását.
Szívét áthatotta a béke és a nyugalom, magányossága
elröppent.
A Rengeteg Erdõ csodálatos szép világ volt, mégis
százféle veszély∗
∗ leselkedett rá.
Egyszercsak egy gyönyörû, a nap minden színében
pompázó pillangót látott meg.
Nézte a csapongva röpködõ tündérszép tüneményt,
És elhatározta, hogy megfogja. Kergette a pillét egyik fától
a másikig.
Már majdnem sikerült is elcsípnie, amikor hirtelen
megbotlott,
és a csodaszép pillangó tovaszállt
(3. Kép.)
Hófehérke ekkor vette csak észre,
hogy a biztonságot nyújtó útról letért.
Próbált visszatérni, de hiábavaló volt minden
próbálkozása, egyre beljebb került a sûrû erdõ közepébe.
Riadtan tekintett körbe,
úgy érezte, mintha ezer szempár figyelné bizonytalan
lépteit.
(4. Kép.)
Szegény Hófehérke nem tudta mitévõ legyen, leült egy nagy tölgyfa alá,
és keservesen zokogott. Hullt a könnye, mint a záporesõ,
sehogyan sem tudta, hogy merre folytathatná útját.
Hirtelen a szemközti fa felõl neszre lett figyelmes,
majd lépteket hallott. Felemelte a fejét, és látta, amint az
erdõ rendõre közeledik felé.
- Ó, bárcsak segítene nekem! – gondolta magában
Hófehérke.
Alighogy ez a gondolat átvillant a fejében, máris ott termett
a rendõr,
és mély, de mégis barátságos hangon megszólította:
-

Szervusz, te szépséges kisleány!

Én Medvezredes vagyok, az erdõ kapitánya. A kis cserkész mókusoktól hallottam,
hogy eltévedtél, és nyomban a segítségedre siettem.
Hogy kerültél ide?
Hófehérke nagyon megörült e szavak hallatán,
és rögtön elmesélte az erdõ kapitányának szomorú történetét.
A komoly, megfontolt Medvezredesnek elszorult a torka, és felajánlotta neki,
hogy elkíséri a hét törpe házához, akik biztosan örömmel vennék, hogy segíthetnének
a bajbajutott kislánynak. Talán még be is fogadnák,
hiszen úgyis nagyon magányosak, nincs aki gondjukat viselné”. (5. Kép)
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„Többet tudsz meg egy emberrõl egy óra közös játékban,
Mint egy év beszélgetésben”
(Platon)

2. Foglalkozás

BIZTONSÁG II.
- Bizalom Nevelési cél: a gyerekek meg tudják fogalmazni azokat a
lényeges tulajdonságokat, amelyek alapján
bízhatunk az emberekben.
Kulcsfogalmak:
Félelem
Bizalom
Ismerõs
Idegenek
Mottó: „Bizalom, biztonság – ez a fõ szabály”
„Ne bízz az ismeretlen emberekben”
(Aforizmák)

Módszertani javaslatok

Rohanó világunkban egyre kevesebbet törõdünk egymással. Már kisiskolás korban arra kell
neveljük gyermekeinket, hogy figyeljenek oda jobban társaikra, barátaikra, a környezetükben
lévõ emberekre.
A diákok fejlõdésük során megtanulják azt, hogy mely emberekben bízhatnak meg, kinek
mondhatják el gondjaikat, problémáikat. Meg kell tanulniuk azonban azt is, hogy ki az, akiben
sohasem szabad megbízniuk, mert tévedésük az élet-és testi épségüket súlyosan
veszélyeztetheti. Nagyon könnyen válhatnak pszichopaták, perverz alakok (pedofilek)
áldozataivá.
Vitassuk meg a gyerekekkel, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek alapján bízhatunk
és nem bízhatunk meg az emberekben. Feltehetjük azt a kérdést, hogy mit érzünk olyankor,
ha valaki akiben eddig megbíztunk, olyan dolgot tesz, ami miatt a bizalmunk megrendült, pl.:
a barátunk elárul.
Eszközök: jegyzetfüzet, feladatlap, ceruza, radír.
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Gyakorlatok:
1. Emlékeztessük a gyerekeket, hogy a „biztonságot nyújtó útról” mit tanultunk meg?
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy Hófehérke bízhatott-e az erdõ kapitányában? A
diákok véleményét ütköztessük, majd ezután határozzuk meg a bizalom fogalmát∗
∗1
2. Az osztállyal közösen az alábbiak szerint készítsünk egy táblázatot, amely
Medvezredes tulajdonságait tartalmazza.
Medvezredes tulajdonságai
Pozitív
barátságos
komoly
megfontolt
becsületes
segítõkész…stb.
•
•
•
•

Negatív
morgó hangú

Válasszuk ki a két leglényegesebb tulajdonságot, amely alapján megbízhatunk Medvezredesben!
Egészítsük ki ezt a felsorolást úgy, melyek azok a személyiségjegyek, amelyek alapján
bízhatunk az emberekben!
Fordítsuk meg a feladatot úgy, hogy most olyan tulajdonságokat gyûjtsenek össze, amely alapján
biztosak lehetünk abban, hogy nem bízhatunk meg az idegen emberekben.
Az alábbi arckifejezéseket a táblára rajzolva - segítségül hívhatjuk a jobb megértéshez:

3.

Olvassuk fel Vörösváry László: „A hencegõ maci…” c. versét, majd beszéljük meg,
hogy milyen tulajdonságait ismertük meg ennek a Macinak?

1

Bizalom: Hit abban, hogy a másik ember hû, becsületes. A kölcsönös kötelezettségvállalásban (pl. munkaviszonyban)
feltétel, szükséglet a bizalom. Pedagógiai kislexikon. 54. o. Alföldi Nyomda, Debrecen, 1996.
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Ismerõs, idegen fogalma

4. Vezessük rá a gyerekeket az „ismerõs és idegen emberek” fogalmára!
• Ismerõs: a közeli rokonok, akikkel tartjuk a kapcsolatot; a szomszéd bácsi, néni, akikkel
szoktam beszélgetni; sok mindent tudok róluk: mivel foglalkoznak, milyen az életvitelük, a
doktor bácsi, védõ néni…stb.
• Idegen: a számomra ismeretlen ember. Nem láttam még; most látom elõször; láttam már,
de semmit sem tudok róla; itt lakik a környéken többször együtt utazunk a buszon,
azonban nem tudok róla többet, a boltos, a buszsofõr, a taxis…stb.
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„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak.
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Viselkedésforma kialakítása

5. Megbízhatunk-e az idegen emberekben? Magyarázzuk el, nem bízhatunk meg az idegen
Idegen emberekkel
való tudhatjuk, hogy nem
emberekben, mert nem ismerjük a tulajdonságait,
ezért nem
viselkedés
közelednek-e felénk rossz szándékkal.
6. Alakítsunk ki viselkedési formát az idegen emberekkel szemben! Közösen szedjük
össze a szempontokat és írjuk fel a táblára! A diákok jegyezzék le a füzetükbe!
Az „ idegen emberekkel”:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lehetõleg nem állok szóba, mert óvatosnak és körültekintõnek kell lennem,
ha mégis, akkor udvarias vagyok velük szemben,
tudom, hogy nem bízhatom meg bennük,
nem szabad hinnem a szavaikban,
kérdéseikre röviden válaszolok, de magamról, a családomról és a lakcímemrõl nem mondok
semmit sem, mert egész biztosan ki akarnak kérdezni. Ha tovább faggatódznak, elutasítom õket.
„Nem tudom”, „Miért érdekli ez a bácsit, nénit”…stb.
nem fogadok el tõlük semmit sem. (bélyeg, csoki, nyalóka, cukor, rágógumi, bármilyen tárgy)
Visszautasítom azzal, hogy „anyukámék már vettek nekem!”. „Nem kérek köszönöm, mert nem
szeretem.” „Nem kérek, mert nem egészséges, kihullik tõle a fogam!” „Szóra sem méltatom õket,
A veszélyforrás felismerése, döntés,
egyszerûen elmegyek mellettük!”
visszautasítás.
nem megyek el velük sehova, bármit is ígérnek
Bevésés, személyiségformálás
nem ülök be az autójukba,
nem megyek be a lakásukba,
ha nem hagynak békét, ha erõszakoskodnak, akkor kiabálok és segítséget kérek az arra járóktól.
Az eseményt feltétlenül elmondom otthon szüleimnek, nagyszüleimnek, felnõtt testvéremnek vagy
tanáraimnak.

7. Ezután JÁTSZUK EL az alábbi szituációs játékokat, amelyek az ismerõs emberek
(jelen esetben az osztálytársak) között felkeltett bizalom erõsítését szolgálják!
Illusztráció az élethelyzetek megoldásához:

(A képeket a Rendõrség Biztonságra Nevelõ Iskolai (D.A.D.A.) Programjából használtuk
fel.)
13
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v Kössük be két tanuló szemét egy olyan kendõvel, amin nem láthatnak keresztül. Miután
errõl meggyõzõdtünk, a teremben néhány tárgyat rendezzünk át, majd kérjük meg a
másik két tanulót, hogy „vak” társaikat vezessék a teremben.
A játék célja az, hogy a bekötött szemû gyerekek mennyire bíznak meg osztálytársaikban.
Vigyázzunk arra, hogy a vezetést a diákok óvatosan és körültekintõen tegyék meg, ezzel
elkerülhetjük az esetleges ütközéses baleseteket!
A figyelõ osztálytársak nem segíthetnek társaiknak, csendben kell lenniük. A játékot más
gyerekekkel is próbáljuk ki. Aki nem akar részt venni ebben, ne erõltessük! Próbáljuk
meg a következõ játékba bevonni õket!
v Válasszunk ki ismét két diákot! Üres gyufásdoboz egyik végét erõsítse „A” diák az orrára,
majd a másik oldalról „B” diák osztálytársához lépve, szintén tolja az orrára. Kapcsoljuk be
a magnetofont, és a diákoknak úgy kell táncolniuk, hogy ne essen le a földre a doboz. Ha
elmozdult az orrukról, de az arc más részén marad, még nem estek ki a játékból. A
játékban egyszerre több pár is részt vehet, és az nyeri, akinek utoljára esik le a gyufás skatulya.
8. Feszültségoldásként énekeljünk!
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„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani
útmutató pedagógusoknak.
Összefoglalás
- Az Európai Unió által támogatva -

9. Foglaljuk össze a mai foglakozás legfontosabb mondanivalóit
a biztonságról, majd
Elõzetes tanuló feladat
töltessük ki a feladatlapot! Rögzítsük tapasztalatainkat az óráról!

10. Elõzetes tanulói feladatot: Kérjük meg õket, hogy a következõ órára hozzák
magukkal a számukra legkedvesebb ajándékot, amit kaptak szeretteiktõl.
Elõzetes feladat

11. Töltsék ki a gyerekek a „Törd a buksit” feladatlap 2. „Bizalom” témakörét
feldolgozó részét! (2. sz. melléklet).
12. Rögzítsük tapasztalatainkat!
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…„Alighogy elindultak, a szemközti ágról rikácsolást hallottak.
Ez a fülsiketítõ éles hang nem volt másé, mint Csóri Csókáé. –
Róla tudni kell,
hogy nagyon szereti a fényes csillogó csecsebecséket, és
bármi áron,∗
∗
de megszerzi magának. Amint közelebb értek a fához,
a csóka emígyen szólította meg Hófehérkét:
- Gyermekem! Tündöklõ szépséged még a napot is
elvakítja! Hogy kerültél ide csodaszép kisleány? ∗
Meg sem várta, míg Hófehérke válaszolt volna kérdésére,
folytatta:
(6. kép)
„- Ej, be pompás nyaklánc ékesíti a nyakadat! Megnézhetném közelebbrõl?
Hm…Szép, szép… Ez az ékszer még tündöklõbbé teszi hamvas arcodat
- s közben le nem vette szemét a nyakláncról. Várta a kellõ pillanatot,
mikor téphetné le Hófehérke nyakából. Szegény kislány nem sejtette,
hogy mi rejtõzik a csóka szavai mögött. Csóri csóka nemcsak a tettei,
de a szavai miatt is hírhedt volt a Rengeteg Erdõben.
Hízelgõ beszédét ugyanis arra használta fel, hogy megszerezze az értékes nyakláncot.
Mikor Hófehérke elfordult, a csóka elérkezettnek látta az idõt ahhoz,
hogy letépje az ékszert. Csõrével megérintette a láncot… már majdnem letépte,
amikor ott termett Medvezredes.

Az erdõ kapitánya már számított erre, tudta,
hogy miben sántikál a csóka. Elõkapta gumibotját, és
akkorát koppintott a csóka csõrére,
hogy annak inába szállt a bátorsága, rögtön elment a
kedve a „zsákmány” megszerzésétõl.
Ijedtében úgy elrepült, hogy talán máig sem tért vissza.
(7.kép).

„Amikor Medvezredes látta, hogy nem fenyegeti veszély
Hófehérkét, így szólt hozzá:
- Látod Hófehérke, most majdnem bajba kerültél! Gonosz fegyver a nyelv.
A szerfölött hízelgõ vagy megcsalt, vagy meg akar csalni.
Sose higgy annak, aki hízeleg! Értéktárgyaidat mindig olyan helyre tedd,
ahol mások nem látják, nem férhetnek hozzá!
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„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak.
- Az Európai Unió által támogatva -

„Minden közösségben vannak elvégzendõ feladatok.
Minden nemzetnek vannak begyógyíthatatlan sebei.
És mindenki szívében benne lakozik az ehhez szükséges erõ.”
( Marianne Williamson.)

3. Foglalkozás

Biztonság III.
- Értéktárgyaink védelme Nevelési cél: értéktárgyaink védelmében a biztonsági
szabályok elsajátítása
Kulcsfogalmak:
Értéktárgyak
Vagyonvédelem
Mottó: „A magadét tedd el, a másét ne vedd el!”
(Magyar közmondás)
Téma indokolása, háttere:
Kisiskolás korban a diákok még nincsenek tisztában a tárgyak értékeivel, ezért nem
vigyáznak kellõen a felszerelésükre, ruhájukra, a fülbevalójukra, a nyakláncukra sem.
Szükséges ezért felhívni figyelmüket arra, hogy értéktárgyaik védelmérõl gondoskodniuk kell,
mert ha nem körültekintõek, azt könnyen elveszíthetik, illetve eltulajdoníthatják tõlük.
Tárgyaink értékei egészen kicsik is lehetnek, mégis a legféltettebb kincseink közé
tartozhatnak. Pl.: amikor szüleinktõl, barátainktól, szeretteinktõl ajándékot kapunk, ezek a
legkedvesebbek lesznek számunkra, értékük felbecsülhetetlen.
Elõzetes tanári tevékenység:
Modellezésül hozzunk magunkkal néhány értéktárgyunkat! Otthoni Videó-tárunkból tekintsük
meg a „Reszkessetek betörõk” c. filmet!

Módszertani javaslatok

1. Elevenítsük fel a mese alapján a megtanult fõbb biztonsági szabályokat!
2. A szituációs játékok végén – minden alkalommal - beszéljük meg a helyzeteket és
mondjuk el az intelmeket is, hogy ezek a tanulókban jobban rögzüljenek. A szituációs
játék során a gyermekek – észrevétlenül - egy sor magatartási szabályt építenek be
személyiségükbe, amelyek vészhelyzetekben bármikor elõhívhatók lesznek.
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„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak.
- Az Európai Unió által támogatva -

Eszközök: tanulóknak: füzet, ceruza, radír, feladatlap.
Pedagógusnak: VIDEÓ, „Reszkessetek betörõk„ c. kazetta, tábla, kréta.
(Az óra megtartásához Bûnmegelõzési Osztályunk a „Gyermekek védelme” c. videó-filmeket
igény szerint biztosítja.)
Bevésés

Gyakorlatok:
1. Emlékeztessük a gyerekeket arra, amit az elmúlt órán az idegenekrõl tanultunk!
2. Beszéljük meg a ∗ -gal megjelölt kifejezéseket! Vonjuk le a következtetéseket azokból!
(„bármi áron”, mindenre képes azért, hogy megszerezze magának a csillogó-villogó
tárgyakat.) Mit tudtunk meg Csóri csókáról?
3. Foglaljuk össze Csóri csóka tulajdonságait!
•
•
•

Alattomos madár,
a gyermeki hiszékenységet akarta kihasználni,
a hízelgõ szavak mögött gonosz terv lakozott (a nyaklánc megszerzése).

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy sajnos elõfordulhat velünk is, hogy rossz szándékú fiatalok és
felnõttek az úton letéphetik a nyakláncunkat, vagy elvehetik az óránkat és a gyûrûnket is! Ezek az
emberek erre specializálják magukat és kihasználva a megfelelõ pillanatot,
kirabolhatnak.
Értéktárgy
fogalma Ezért
nagyon kell vigyáznunk értéktárgyainkra!

4. Határozzuk meg az értéktárgyak fogalmát!
•

Vizuális ismeretek

Soroljunk fel különbözõ értékeket, majd mutassunk be néhányat a gyerekeknek! Példák
segítségével vezessük rá a diákokat a meghatározásra.

5. Hogyan védhetjük meg értéktárgyainkat? Mutassuk be a védekezés formáit egy
televíziófilm alapján! Használjuk fel a gyerekek televízióban látott ismereteit! Ha van rá
lehetõségünk videó segítségével vetítsük le a filmet, vagy bizonyos részeket, melyeket
szükségesnek tartunk!
•
•
•
•
•
•

Pl.: magasból való lezuhanás, az ablakból való kimászás során, kéz-, lábtörés, …stb.
A film otthoni megtekintését elõzetes tanuló feladatként is feladhatjuk, hiszen a
diákok nagy része jelentõs videó-tárral rendelkezik!
Az értékeink, otthonunk védelme érdekében remek feldolgozási lehetõséget kínál a
„Reszkessetek betörõk” címû film, amelybõl levonhatjuk a kisfiú pozitív és negatív
tetteit, annak következményeit és a tanulságokat.
Térjünk rá a veszélyforrásokra: pl.: tûz okozása a lángszóróval és a vasalóval, a
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•

által támogatva
Bûncselekményi elemek a filmben:- Az
a Európai
betörõkUnió
szimatolása
akörnyéken, a családok utazási terveinek ismerete, a Cavinéknél
való látogatás álrendõrnek öltözve, a ház értéktárgyainak, ajtók,
zárrendszerek
elõzetes
megtekintése,
riasztórendszer
mûködésének kifigyelése, a lakásba való betörés különbözõ
módozatai …stb.

•

Vitassuk meg, hogy a véletlenül otthon maradt kisfiú hogyan menti
meg házuk értékeit a betörõktõl! Emeljük ki a kisfiú Cavin (ejtsd:
Kevin) találékonyságát, és azokat a tetteit, amelyeket mi is
megtehetünk otthonunk védelmében. Pl. a televízió és a
magnetofon bekapcsolása, „álházibuli” rendezése.

•

Elemezzük a tetteket! Részletesen beszéljük meg, mit csinált jól
a kisfiú és miben tett rosszat. Pl.: Szabad-e a lakásban
lángszórót használni, átforrósítani a kilincset, beszurkozni a
lépcsõt és szögeket elhelyezni rajta?

Értékek a lakásban
(illusztráció)
6. Állítsunk fel értékeink védelme érdekében biztonsági szabályokat, amelyeket írjunk fel
Biztonsági szabályok
a táblára is!
Biztonsági szabályok, amelyeket be kell tartanom:
Ø Értéktárgyaimat: arany nyakláncom, gyûrûm, otthon biztonságos
helyen tárolom.
Ø Ezeket nem viszem el az iskolába, mert elveszíthetem és el is vehetik
tõlem.
Ø Zsebpénzemet jól elrejtem a ruházatom alatt viselt nyak-, vagy
övtáskámba, illetve zárt zsebben hordott pénztárcámba.
Ø Amikor hazaérek az iskolából az ajtót bezárom magam mögött, és a
biztonsági láncot is ráakasztom.
Ø Ha egyedül vagyok otthon, és ha idegenek csengetnek be hozzánk,
nem nyitok ajtót senkinek sem.
Ø Ha idegen ember az ajtónkat feszegeti és be akar törni hozzánk – a helyzetnek megfelelõen trükköket alkalmazok, bekapcsolom a rádiót, a tévét, vagy a magnót és jó hangosan felerõsítem,
vagy hangosan hívom a szüleimet, pl.: így: „Apa gyere már, valaki be akar jönni az ajtón!” és
közben hívom telefonon a szüleimet.
Ø A nyitott ablakon keresztül is segítséget hívhatok, de arra nagyon vigyázok, hogy ne hajoljak ki
túlságosan, ki ne essek. Ha túl magasan lakunk és erre nincs lehetõségem, akkor telefonon
értesítem a szüleimet, hozzátartozóimat. Ha ez nem sikerül, akkor hívom a rendõrség számát, a
107-et, vagy a 112-t tárcsázom, és elmondom a történteket.
Ø Ismernem kell a szükséges telefonszámokat. Mentõk: 104; Rendõrség: 107, 112; Tûzoltók: 105.
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7. Oldjunk meg játékos formában élethelyzeteket az órai anyag alapján! Játsszunk!
Ötletek:
•

Alaphelyzet: 13-14. éves fiúk az iskolából hazafelé tartó kislánytól, Pannitól elveszik
értéktárgyait: óráját, gyûrûjét és a zsebpénzét is…Mit kell tennünk ekkor?

Kiabáljunk segítségért, hátha a járókelõk közül valaki a kislányt védelmébe veszi. Jegyezze meg jól a
támadói arcát (nagy fülek, vastag szemöldök, szeme színe, orra nagysága), ruházatát, magasságát,
külsejét (kövér, sovány), esetleges feltûnõ jegyeket rajtuk: pl. vágás, anyajegy, tetoválás …stb.
Ismerte-e a fiúkat, vagy most látta õket elõször. Mondja el otthon a történteket a szüleinek, akikkel
együtt tegyék meg a bejelentést a rendõrségen. (Ezek a lépések egyéb bûncselekmények esetében
is igazak!)
Megjegyzés: Bátran mondjuk el ezeket a gyerekeknek, mert hihetetlen megfigyelõ képességgel
rendelkeznek! Elmondásuk alapján lehetõség van fantomkép elkészítésére, a nyilvántartás alapján az
elkövetõk felismerésére, ezáltal a mielõbbi elfogásukra.
•

Gábor egyedül van otthon és valaki csenget az ajtón… Mi a helyes viselkedési mód?

•

Ugyanezt a játékot játsszuk el úgy, hogy az ismerõs villanyszámlás, vagy a postás csenget az
ajtón… Mi a teendõ ekkor? Szabad-e ajtót nyitnunk? Mit kell mondanunk?
(Válasz: a csengetés után óvatosan nézzünk ki a kukucskálón, az ajtót semmiképpen sem nyitjuk
ki, azt mondjuk, hogy „tessék visszajönni késõbb, szüleim nemsokára itthon lesznek”! Ha például
a postás azt válaszolja, hogy „csak egy ajánlott levelet hoztam, írd alá!”, akkor is vissza kell
utasítani, mert a gyermek életkoránál fogva nem veheti át a küldeményt, mivel aláírása
Összefoglalás
érvénytelen (jogszabály alapján: a 14. év alatt a gyermek cselekvõképtelen).
Feladatlap

8. A játék után foglaljuk össze a mai órán tanultakat!
Elõzetes feladat

9. Töltsük ki a „Törd a buksit!” feladatlap Biztonságban témakör III. - Értékeink
védelme - címû részét! (3. sz. melléklet)

10. Elõzetes tanulói tevékenység: a következõ órára gyûjtsenek újságcikkeket és
képeket a dohányzással és az alkoholfogyasztással kapcsolatban. !
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Tanmese a rablókról!2
„Szombat délután, mint megbeszélték, Pali találkozott a lugasban, a kert végében két hûséges
hívével.
- Ma rablóbandát szervezünk – jelentette be nagyon komolyan. – Piroska, te leszel a Vörös Párduc,
Tibor a Sárga Tigris és én vagyok Szélsebesi kapitány. Fegyverkezzetek fel gyorsan, azután
menjünk ki vadászterületünkre, a kiserdõbe.
Piroska és Tibor némán, ellentmondás nélkül engedelmeskedtek. Amint kiérkeztek a kiserdõbe,
sietve tábort ütöttek egy terebélyes tölgyfa alatt.
- Félóra múlva erre jön egy szekér – jelentette Szélsebesi kapitány. – Kémeim tudomásomra
hozták, hogy három zsák arany és egy zsák ezüst lesz rajta. Mindenáron, akár életünk
kockáztatásával is meg kell szereznünk ezeket a kincseket.
- A kapitány fülét hegyezve óvatosan kinézett az ágak között.
- Figyelem! Kerékzökkenést hallok! Álljatok készenlétbe!
- De hiszen ez nem is szekér, csak egy csúf, öreg autó! – mondta a négyéves Sárga Tigris.
- Csend! – parancsolta a fõnök. – Fogjátok szorosan a botokat, hogy bármelyik pillanatban
rávethessétek magatokat az ellenségre.
A „szekér” hangos dudálással közeledett. Szélsebesi kapitány egyszerre kiugrott az útra, éppen
akkor, amikor a doktor bácsi kis zöld autója a forduló miatt lassított.
- Megállj! - kiáltotta a kapitány. – Megállj! Pénzt vagy életet!
A doktor bácsi hirtelen megállította a kocsit és meglepetten nézett a három maszatos ábrázatú
apróságra. Mindhármukat jól ismerte.
- Pénzt vagy életet! – visszhangozta a két kisebb is. – Add elõ az aranyat! Add meg magad!
- Soha! – kiáltotta a doktor és szeme megvillant. – Lõjetek, ha mertek!
- Támadni a szekeret! – kiáltotta Szélsebesi kapitány és a következõ pillanatban a három
félelmetes és maszatos fegyveres rabló nagy nevetéssel odafenn termett a kocsin. Ebben a
pillanatban a doktor bácsi megindította az autót. A három félelmetes bandita fogoly volt, mielõtt
még tudatára jutottak volna fenyegetõ helyzetüknek.
- Ide figyeljetek! – kiáltotta a doktor bácsi nagyon komolyan és a rablók nevetése egyszerre elhalt.
– Elvesztettétek a játszmát és tudjátok, hogy bánnak az elfogott rablókkal? Arra ítélik õket, hogy
mazsolás kalácsot egyenek a kakaóhoz, amennyi csak beléjük fér, vagy ha nem hajlandók
magukat alávetni a büntetésnek, akkor beültetik õket az elsõ repülõgépbe és elküldik az Északisarkra. Nos, válasszatok! Hajlandók vagytok megenni a mazsolás kalácsot, vagy vállaljátok a
következményeket?
- Mazsolás kalácsot akarunk! – kiáltották a rablók. – De lekvárt is hozzá!
- Baracklekvárt! – kiáltotta a Vörös Párduc.
- Legyen hát baracklekvár is! – mondta a doktor bácsi szigorúan.”

2

B. Radó Lili: 365 napra egy mese. Zrínyi Nyomda Unikornis Kiadója, Bp. 1991.
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Folytatva útjukat, belebotlottak Sziszegibe,
A csúszó-mászó csúf kígyóba. Hófehérke ekkor már
nagyon fáradt volt,
És a kígyó is felfigyelt erre. Intett a kislánynak, hogy
menjen vele,
Majd sziszegve ezt mondta:
- Hófehérke! Nagyon fáradtnak é-ssz- elcigá-sszottnak lát-ssz-ol.
Né-ssz-d, itt van e-ssz- a cigaretta! (8.kép).”
„Ha bele-ssz-ív-ssz,-, meg-ssz-ûnik a fáradt-sszágod, é-ssz-remekül ér-ssz-ed majd magad.

Már kínálta volna a cigarettát, azonban odalépett Medvezredes,
És a csábító ajándékot darabokra törte.
- Hófehérke ne higgy neki, méreg van benne! – kiáltotta az erdõ kapitánya.
Kézenfogta a kislányt, és magyarázni kezdett:
Ez a cigaretta méreg. Önmagában is tönkreteszi a szervezetet,
- a benne lévõ méreggel együtt azonban a lelked
és a tested megrontására alkalmas. Használata befolyásolja az akaratodat,
többé nem lesznek önálló gondolataid, megnyomorítja a szerveidet.
Legyél mindig óvatos az idegenekkel szemben, és soha ne fogadj el tõlük semmit!
-

-

Olyan fáradt vagyok. Nem pihenhetnék egy kicsit? –
kérdezte Hófehérke.
- Látom, hogy fáradt vagy. Üljünk le egy kicsit. Talán
még aludhatnál is.

Hófehérke Medvezredes ölébe hajtotta fejét, és
nyomban az álmok birodalmába repült.
Az álommanók segítségével a törpék házában volt, hol
szeretet vette körül,
Nem kellett többé rettegnie a mostohájától, igazi
családja és otthona volt…(9. kép.)”

„…mennél elvakultabb…a szenvedély, annál idõtállóbb.
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És akkor a legszívósabb,
amikor legkevesebb
benne az értelem.”
- Az Európai Unió által támogatva -

(Viktor Hugo)

4. Foglalkozás

Biztonság IV.
- Szenvedélybetegségek -

Nevelési cél: a diákok szerezzenek ismereteket a szenvedélybetegségek körébe tartozó szerek káros
hatásairól.
Kulcsfogalmak:
Szenvedélybetegségek
Függõség
Visszautasítás
Gyógykezelés
Mottó: „Nem lehet boldog ember az, aki a szenvedélyek rabja”
„Az alkohol öl, butit, és nyomorba dönt.”
(Aforizmák)
A téma indokolása, háttere:

Hazánkban a szenvedélybetegségek és a kábítószerfogyasztás „járványszerû” terjedése súlyos társadalmi
problémaként jelentkezik. Aggasztó tény az, hogy egyre
nagyobb tért hódít a fiatalok és a gyermekek körében is. A
számadatok tükrében megállapíthatjuk, hogy rohamosan nõ a
diákok között a dohányzók, az alkohol-, és kábítószerfogyasztók száma.
Orvoslása kizárólag nyitott megközelítéssel, széleskörû
összefogással és hatékony megelõzési módszerekkel
valósítható meg.

Módszertani javaslatok:
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Ismételjük át néhány percben Hófehérke izgalmas történetét Csóri csókával, aki csalárd
módon be akarta csapni szavaival, hogy a nyakláncát megkaparinthassa! Elevenítsük fel,
hogy milyen biztonsági szabályokat tanultunk meg értékeink megõrzésében és védelmében!
A témakör feldolgozását egyénileg is megoldhatjuk, azonban csak az életkornak megfelelõ
információ-közlést tartunk szükségesnek! Az általunk közölt részek - véleményünk szerint,
mindamellett, hogy ezen korosztály is meglepõen jól tájékozott - tökéletesen elegendõek a
kisiskolásoknak.
A téma bemutatása nagy körültekintést igényel, mivel sok családban található
szenvedélybeteg, pl. alkoholista szülõ, ezért igen érzékenyeken érinthetik a gyerekeket.
Elõzetes tanári tevékenység: Készítsünk transzparenseket! Írásvetítõ fóliára
táblázat készítésével foglaljuk össze a témakörbe tartozó káros szereket, majd
fontosabb fogalmakat dolgozzuk fel!

a

Eszközök: írásvetítõ, transzparensek, tábla, kréta, füzet, ceruza, radír, kendõ,
gyümölcsök, fûszerek.

Gyakorlatok:
1. Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy Sziszegi a csúszó-mászó alattomos módon és elõre
kitervelten, kihasználva Hófehérke hiszékenységét, méreggel teli cigarettát kínált fel
neki. Csábítása célja az volt, hogy rá akarta szoktatni a kisleányt a szervezetet súlyosan
károsító szerre.
Veszélyhelyzet felismerése

2. Határozzuk meg a szenvedélybetegségek fogalmát és az ide tartozó szereket!
(A „senyved” szóból származik. A szenvedélybõl betegség lesz, amelyet a szer iráni
„függõség” okoz. A szer elhagyása esetén megjelennek az elvonási tünetek, amelyek
különbözõ méretû testi- és pszichikai formát ölthetnek.)
Írásvetítõ fólián jelenítsük meg a káros szereket összefoglaló táblázatunkat és kérjük meg a
gyerekeket, hogy a füzetükbe rajzolják le az ábrát!

Szenvedélybetegségek

Javaslat a táblázat elkészítéséhez:
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Alkohol

Az emberi pszichikumra ható szerek felosztása
Szenvedélybetegségek
(Súlyos esetben: mértéktelen ivás, alkoholizmus) Károsítja a májat, a belsõ
szerveket.

Cigaretta:

(A nikotin méreg, tüdõrákot okozhat. A cigaretta füstje a nem dohányzó emberek
egészségét súlyosan veszélyezteti, mert sok rákkeltõ anyagot tartalmaz.)
Feketekávé: ( A benne lévõ koffein miatt álmatlanságot, idegességet, feszültséget,
fejfájást válthat ki.)
Tea:
(A túlzott fogyasztása (teofill-koffein)) alvási zavarokat, ingerlékenységet
okoz.)
Csokoládé: (Túl sok fogyasztásától „Gombóc Artúrokká válhatunk, károsítja a fogakat.)
Gyógyszer-fogyasztás∗
∗
Nagyon sok gyógyszerfajtát ismerünk. Gyógyításra használjuk õket. Vannak olyan emberek,
akik nem az orvos elõírásának megfelelõen szedik, ezért könnyen rabjaivá válhatnak a
piruláknak, ami szintén függõséget okozhat. Ezeket „gyógyszerfüggõk”-nek nevezzük.
Kezelésüket orvosok végzik.
Egyéb károsító szerek
Televíziózás: (A válogatás nélküli és mértéktelen, filmek, rajzfilmek – DragonBall)
VIDEÓ-zás: (Horror-, bûnügyi-, akció., thriller filmek ismétlõ jellege, negatív szerepe )
Számítógépezés: (A számítógépes harci játékok rabul ejtenek, agressziót okoznak)
Pénznyerõ automaták: (A nyerõ automaták sok pénzt visznek el, a nyerésre való állandó
törekvés)
Kábítószer-fogyasztás∗
A legismertebb szerek fajtái: szerves oldószerek, marihuána, LSD, extasy, kokain, heroin, ópium.
Megjegyzés: A ∗ -gal megjelölt gyógyszer-fogyasztás alkohollal való keverése már kábítószerfogyasztásnak minõsül! Ezt a gyerekkel ne közöljük! Nem szabad erre a tényre felhívni a figyelmüket,
mivel ezek a legtöbb otthonban megtalálhatók, esetleg kipróbálásra ösztönözhetnek!
Nagyon fontos! A tanulóknak el kell mondanunk, hogy az elõbbiekben felsorolt szerek mértékkel való
fogyasztása nem minõsül szenvedélybetegségnek! A hangsúly tehát a túl sok, mértéktelen
fogyasztáson van. (pl.: feketekávé esetében napi 8-10 adag, teánál és coca-colánál napi több liter,
csokoládé esetében több tábla fogyasztása).
A kábítószer-fogyasztással csak említés szintjén foglalkozzunk! A tananyag részletes feldolgozására
a 7-8. osztályban kerül majd sor.

3. A táblázat segítségével röviden ismertessük az anyagok szervezetre gyakorolt hatásait!
Szenvedélybetegségek jellemzõi
Hangsúlyozzuk ki a mértéktelen fogyasztást!
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•

Alkohol: õsidõk óta hagyományai vannak. Elõször a gyógyászatban használták, (pl. fertõzések
megelõzése érdekében, fertõtlenítésre, érzéstelenítésre), tiltani csak a XX. század elején kezdték,
amikor már az emberek a mámorító hatása miatt fogyasztották.

•

A dohányzásról említsük meg:

a)
b)
c)
d)

a szervezetre gyakorolt károsító hatását: tüdõ, légcsõ,
a nikotin rákkeltõ hatását,
a dohányfüst hatása a „passzív” dohányosokra,
miért dohányoznak a fiatalok (nagyobbnak szeretnének látszani, mert otthon ezt látja, mert a
barátok szívják…stb.).

•

A feketekávé: élénkítõ hatása van. A túl sok feketekávé azonban káros a szervezetre. A magas
vérnyomásban szenvedõknek, a szívbetegeknek nem szabad fogyasztaniuk.

• A csokoládénak szervezetre gyakorolt károsító hatását nem ismerjük, azonban ez is könnyen a
szenvedélyünkké válhat. Túlzott fogyasztása elveszi az étvágyat, gyomorrontást és fejgörcsöt
okozhat. A túl sok édesség hizlal, és tönkre teszi a fogakat.
•

Gyógyszert csak a doktor bácsi és a doktor néni írhat fel. Szigorúan a megállapított adag szerint
(pl. naponta 3x1) kell szednünk. Eltérni csak az õk utasítására lehet! Mondjuk el, hogy gyógyszer
adagolását csak a szüleink, a nagyszüleink, a felnõtt korú testvér, az ápolónõ végezheti. Ha
idegen kínál gyógyszert, elfogadni sohasem szabad!
Szenvedélybetegségek más formái

•

A tudomány és technika rohamos fejlõdésével az egyéb kategóriában található
szenvedélybetegség-formák napjainkban egyre több fejtörést és problémát okoznak. Korunk
óriási vívmánya a televízió és a VIDEÓ és ha okosan használjuk, megtanulunk válogatni a
televízió-mûsorok és a videó-kazetták között, akkor károsító hatásuk nem számottevõ. A televízió
filmek nagy része nem az õ számukra készül. Ne nézzenek meg horror, bûnügyi, pszichothriller,
harci típusú filmeket, mert rosszakat álmodhatnak és félhetnek tõle!

•

A számítógépet elsõsorban adattárolásra és szövegszerkesztésre használjuk, de játszhatunk is
rajta. A számítástechnika gyors fejlõdése következtében egyre fejlettebb játékok jelennek meg,
amelyekben a lövöldözés, az állandó harc van jelen. Ezek a gyermekek fejlõdésére rendkívül
rossz hatással vannak, mert erõszakra nevelnek és a sok játék állandó gyõzelemre késztet,
amely könnyen vezethet függõséghez.
Mindig figyeljünk arra, hogy mennyi idõt töltünk ezzel a szórakozással. Saját magunk is
szabhatunk idõkorlátokat, pl.: hogy csak naponta egy órát játszunk a gépen és a technika
vívmányait csak okos dolgokra használjuk!
A pénznyerõ automatákon való játék sok pénzt emészt fel, amely komoly családi problémákat
okozhat. Elõfordult több olyan eset, amikor e játékszenvedély miatt diákokat pszichiátriai kórházi
kezelésnek kellett alávetni. E szenvedélyt a „gép megverése és a
nyerés, a pénzszerzés” motiválja. Fontos, hogy ne játszunk rajtuk
sohasem. (A felmerült kérdésekre válaszoljunk!)

•

•

A kábítószerek mérgek, amelyek gyorsan elpusztítják az emberi
szervezetet.
Ø A fogyasztónál hamar kialakul a függõség, amely súlyos testi- és
szellemi károsodásokat idéz elõ.
Ø Ebbõl az állapotból csak orvosi segítséggel tudnak kikerülni.
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Ø Hosszantartó fogyasztás után, már képtelenek a szer nélkül élni, ezért a megszerzéséért képesek
– bûncselekmények árán is - mindent megtenni.
Ø A fogyasztás végsõ útja az elmegyógyintézetbe, illetõleg halálhoz vezethet.
Ø Jegyezd meg a kábítószer-fogyasztás útja ide vezet!

4. Vitassuk meg a tanulókkal, hogy szerintük az emberek miért fogyasztanak különbözõ
káros szereket, annak ellenére, hogy ismerik a káros hatásaikat?
•
•
•
•
•

mert gyenge az akaratuk és nem tudnak nemet mondani,
megálljt parancsolni,
úgy gondolják, hogy a szerek által megoldást nyerhetnek
problémáikra,
baráti unszolásra teszik: „Ne légy már nyuszi”, „gyáva
vagy”! stb.
ezáltal nagyobb fiúnak szeretnének látszani,
ha részegre isszák magukat, nem képesek gondolkodni,
ezért nem észlelik az egyre súlyosbodó családi, iskolai,
munkahelyi gondokat sem.
Sok embernek ezért megy tönkre az élete és végleg alkoholistává válik. A betegségbõl való
kigyógyítást az orvosok végzik.

5. Alakítsunk ki helyes magatartásformát a szenvedélybetegségek visszautasítására!
•
•
•
•
•
•
•

Ne engedjetek a csábításnak!
Mondjatok nemet, ha kínálnak!
Ne próbáljátok ki, mert rabul ejt!
Ne higgyétek, hogy segít a bajban!
Nem lesztek általa nagyobbak, csak szánalmasabbak!
Hogyha bajban vagytok, mindig mondjátok el a szüleiteknek, gondviselõiteknek!
Válogassátok meg a barátaitokat!
Visszautasítási módozatok

6. Tanuljunk meg néhány visszautasítási módot! Alkalmazzuk õket a szituációs
játékban!
q
q
q
q
q

q
q
q
q

Köszönöm, nem kérek!
Nem szeretem, még a szagát se bírom!
Beszélj másról, válts témát!
Szóra se méltasd!
Egyszerûen hagyd figyelmen kívül!

Kerüld el az olyan helyeket, ahol a kínálás veszélye fenyeget!
Utasítsd vissza többször, ha kell: „Nem, köszönöm, nem kérek! Nem…nem…!”
Válogasd meg a baráti körödet!
Vigyázz arra, hogy soha ne kerülj kiszolgáltatott helyzetbe!

7. Gyakoroljuk a „Nemet mondást” és oldjunk meg élethelyzeteket!

Játsszunk!
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•
•

Kínáljunk alkoholt - baráti társaságban,
- idegen által!

-

Helyszín házibuli: Gábor legjobb barátaival a születésnapját ünnepli, amikor egyik barátja
alkohollal kínálja meg õt…
Márti hazafelé megy az iskolából és egy idegen csokoládét kínál neki…

-

A játék végén beszéljük meg a helyes viselkedési formákat!

Összefoglalás

8. Az órát összefoglalással zárjuk. Emeljük ki a legfontosabb viselkedési
formákat és
Feladatlap
visszautasítási módokat!

9. Oldjuk meg a „Törd a buksit!” - Biztonság IV. – Szenvedélybetegségek feladatlapot! (4.sz. melléklet).
10. Rögzítsük tapasztalatainkat!

„Az édes álomból Medvezredes keltette fel.
Hófehérke elmesélte a kapitánynak csodálatos élményét,
és egy kicsit szomorú volt, amiért nem maradhatott abban a színes világban.
- Gyere Hófehérke, hosszú út ál még elõttünk!
Az álmod valóra fog válni! – bíztatta Medvezredes.
Ahogy mentek, mendegéltek Sompolyi, a ravaszdi róka
jött velük szembe.
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iskolai
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Módszertani
pedagógusoknak.
Arcán szolgálatkész
mosoly
ült, nevelési-oktatási
és mézes-mázos
hangon
szólítottaútmutató
meg Hófehérkét.
- Az
Európai
által támogatva
Megtudakolta merre
megy,
és Unió
kegyesen
felajánlotta,
hogy rá bármikor számíthat, õ mindig a segítségére siet.
(10. kép)

Medvezredesnek ismét helyén volt az esze, ismerte már Sompolyit.
Tudta, hogy segítségnyújtása nem önzetlen. Sompolyi, az erdei bandavezér
már régóta figyelte a hét törpe házát, de sohasem tudott a törpék bizalmába férkõzni.
A gyermeki naívságot és ártatlanságot szerette volna felhasználni arra,
hogy kifürkéssze a törpék szokásait. A kislány megfelelõ csalinak bizonyult volna,
akitõl fondorlatos módon megtudhatta volna,
hogy milyen a törpék lakásának biztonsági berendezése.
Medvezredes Sompolyi felé fordult, és ezt mondta:
-

Sompolyi, te ravaszdi róka! Ismerlek már régen. Elég volt számomra csak rád pillantani,
máris tudtam, hogy mi jár a fejedben. Ne próbált ezt az ártatlan kislányt megkörnyékezni!

Sompolyi dúl-fúlt mérgében, amiért nem sikerült a tervét megvalósítani.
Összehívta a banda másik két tagját, hogy közölje velük a számukra is lehangoló hírt.
Azt érezte, hogy az erdõ állatai összefogtak ellenük, Hófehérke nem maradt egyedül,
így túljártak az eszükön. Farkas-barkas és Agyari-vigyori, a vadkan bosszút esküdtek.
Hátulról próbáltak megtámadni Hófehérkét és
az erdõ kapitányát,
Hogy móresre tanítsák õket, leszámoljanak velük,
amiért
megtagadták az együttmûködést.
Nemhiába Medvezredes az erdõ kapitánya, tudta
hogyan
kell ilyen
veszélyes bûnözõkkel elbánni! Erõsebb volt Õ
mindkettõjüknél,
így hamarosan bilincs került a két elvetemült
gazfickó
kezére. (11. Kép.)”
A legnagyobb veszélyt azonban a hétfejû sárkány
jelentette.
Már majdnem elértek a hét törpe házához, amikor hirtelen eléjük toppant
a hírhedt hétfejû sárkány.

Szájából hét bûnt, hét gonoszságot okádott ki:
egyik feje a dohányzást, másik az alkoholt, a
harmadik
a drogot, a negyedik korunk egyik legfélelmetesebb
betegségét az AIDS-t, az ötödik a becstelenséget, a
hatodik a csalást, a legutolsó, a hetedik pedig a
törvények kijátszását. (12. Kép).”
„Medvezredes elõkapta a kardját,
és egycsapásra levágta a sárkány hét fejét.

29

„A BÛN KÜSZÖBÉN”
iskolai nevelési-oktatási
program.a Módszertani
A gonoszságok
sötét felhõként szálltak
magasba. útmutató pedagógusoknak.
- Azadó
Európai
Unió által támogatva
A szikrázó napsütésben az életet
napsugarak
végleg megsemmisítették
A romlott lelkek utolsó lehelletét is.

Mostmár békésen folytathatták útjukat,
Újabb veszély nem fenyegette õket. (13. Kép.)”
„Elérkeztek egy útig, ahol az erdõ kapitánya megállt,
egy házikóra mutatott és így szólt Hófehérkéhez:

-

- Látod azt a takaros kis házat?
- Tovább már nem kísérlek. Ez az út egyenesen a
törpék házához vezet.
Hófehérke megköszönte Medvezredes jóságát és segítségét, hogy annyi bajtól megóvta,
Majd mielõtt elbúcsúzott volna, megkérdezte tõle:
- Kedves Medvezredes! Annyi veszélyt és akadályt leküzdöttél,
Mindig felismerted a veszélyhelyzeteket, tudtad mikor hogyan kell döntened,
- Elárulnád nekem a varázserõd titkát?

Az erdõ kapitánya megsimogatta Hófehérke fejét, és ezt
válaszolta (14. Kép):”
„Kicsi Hófehérkém, nincs nekem az égvilágon semmi titkom. A
magyarázatom egyszerû:
Élj mindig egészségesen, szerezd meg a legnagyobb
hatalmat a tudást
És használd fel nemes cselekedetekre!
A tudatlansággal egy szálláson lakik a gonoszság.

A tudás az egyedüli fegyvere annak, hogy a tudatlanságot és a gonoszságot legyõzd.
Fogadd meg a tanácsaimat! Jegyezd meg, hogy tanáccsal erõsödnek a mély gondolatok!
És ne feledd! A gyermeki jóság és õszinteség a legféltettebb kincsek közé tartozik.
Óvjad és próbáld megõrizni magadban ezeket a tulajdonságokat,
melyekkel embertársaidon segíthetsz.
Ha ezeket az intelmeimet betartod,
meglátod minden akadályt és miden nehézséget le fogsz küzdeni.
„Élj úgy, hogy a hajdani gyermek, aki voltál,
ne restelljen téged, a felnõttet!”
(Jesus Hermida, Diaro 16, Madrid.)

5. Foglalkozás

Biztonság V.
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„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak.
- Az Európai Unió által támogatva -

- A gonoszság legyõzése -

Nevelési cél: a tanulók ismerjék fel a vészhelyzeteket és
hozzanak helyes döntéseket
Kulcsfogalmak:
Ravaszság
Bosszú
Bûncselekmény
Gonoszság
A téma indokolása:
A gyereknek – biztonságuk érdekében - fel kell ismerniük a veszélyes helyzeteket. Az
idegenek magatartásából, beszédébõl, hanghordozásából tudniuk kell következtetni a jó és
rossz szándékú közeledésre.
Mottó: „Példát adni jóság, venni okosság!”
(Magyar közmondás)
Eszközök:
színes ceruza, füzet, feladatlap, radír.
Módszertani
javaslatok

A kisdiákoknak meg kell tanulniuk, hogy a környezetükben számos veszély leselkedik rájuk,
így számolniuk kell az idõsebb diákok becsapásával, kihasználásával, elcsábításával is.
Tanuljon meg önállóan dönteni, a döntésének következményeit pedig tudja viselni.
A játék segítségével tanítsuk meg a gyerekekkel azokat a biztonsági szabályokat, amelyek
alapján meg tudják védeni magukat a számukra veszélyes helyzetektõl!

Gyakorlatok:
1. Elevenítsük fel közösen, hogy mit tanultunk az emberi tulajdonságokról és határozzuk
meg Sompolyi viselkedésmódját! (10. Kép)
•
•
•
•
•

Bûncselekményi elemek
Ravasz, mézes-mázas hang,
bandavezér,
a naivságot, az ártatlanságot akarta kihasználni,
csalinak akarta használni Hófehérkét, hogy a törpék biztonsági berendezését megismerje,
veszélyes bûnözõ, elvetemült gazfickó.
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2. Beszéljük meg,
„A BÛN
hogy
KÜSZÖBÉN”
Ravaszdi, iskolai
Sompolyi,
nevelési-oktatási
Farkas-barkas
program.
ésMódszertani
Agyari-vigyorin
útmutató
kívül
pedagógusoknak.
milyen
- Az Európai Unió által támogatva negatív szereplõkkel találkoztunk a mesében!
•
•

Csóri csóka,
Sziszegi.

3. Írjuk fel a táblára a gonoszság szót, majd a hét magatartási formát és
magyarázzuk el a jelentésüket!
•
•
•
•

•
•

•
•

Gonoszság:

gondolati és cselekvésmódjára a negativitás
jellemzõ.
Dohányzás:
pótszerként alkalmazzák, tõle várják a feszültségek
oldódását.
Alkohol:
szenvedélybetegség, a problémák véka alá rejtése,
függõség kialakulása,
alkoholizmus.
Drog:
Hazánkban használatos neve kábítószerek, melyek
halálos kémiai mérgek, függõséget okoznak, a
fogyasztó teljes leépüléséhez, a biztos halálhoz
vezetnek.
Becstelenség:
Az ilyen ember a hazugság mezején él.
Csalás:
Eredményei eléréséhez olyan eszközt használ fel,
amely nem megengedett. Pl. a dolgozat íráskor
puskázik vagy versenyzéskor tisztességtelen eszközökhöz folyamodik…stb.
A törvények kijátszása: A törvények, jogszabályok szankciói elõl
kibúvót „kiskaput” keresnek, így próbálnak pl.
enyhébb büntetést vagy felmentést elérni.
AIDS:
Gyógyíthatatlan betegség.

Akaraterõ fejlesztése

4. A sárkány hét fejében olyan deviáns magatartási formákat rejtettünk el, amelyek
legyõzése
ösztönzõen kell, hogy hassanak a fiataljainkra. A mese fõhõse
Medvezredes megküzd a hétfejû sárkány lángnyelvében
található bûnökkel és
A jóság diadala
gonoszságokkal, és halált megvetõ bátorsággal lefejezi. Ez az akarat
példamutatásként szolgál a gyerekek részére. (13. Kép)
5. Vonjuk le a mese tanúságait! A becsületesség, a tisztaság, a jóság, a szeretet, az
egészséges élet gyõzedelmeskedett a gonoszság felett.
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„A BÛN KÜSZÖBÉN” iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak.
- Az Európai Unió által támogatva -

6. Fogadjuk meg Medvezredes hasznos tanácsait! Biztassuk a gyerekeket a tanulásra, a nemes cselekedetekre, a jóságra, az õszinteségre és az egészséges életre!
Tudatosítsuk a gyerekekben: a tudatlanság a gonoszság melegágya, amelyet
csak a tudás megszerzésével lehet legyõzni!
Játsszunk!

7. Szituációs játékok:
•

A mesében elõforduló szereplõk segítségével jelenítsük meg a történetet úgy, hogy egy-egy rövid
részletet játszunk el! Pl.: Sziszegi csábítását a cigarettára, vagy Sompolyi fondorlatos
viselkedését, amint meg szeretné tudni a törpék házának
biztonsági
berendezését. Adjuk
Összefoglalás,
bevésés
utasításul a játékok elején, hogy kizárólag olyan válaszokat adjanak a diákok, amelyekkel vissza
tudják utasítani a fondorlatos kínálást és közeledést! Ügyeljünk arra, hogy lehetõleg mindenki
jusson szerephez az osztályban!

8. Összefoglalásként ismételjük át a mese fõbb mozzanatait, és mondjuk el a
Feladatlap
gyerekeknek, hogy fogadjuk a sok-sok hasznos tanácsot, biztonsági szabályokat, amit a
mesébõl megtanultunk!

9. Oldjuk meg a „Törd a buksit!” feladatlap Biztonság V. - A gonoszság legyõzése –
címû összefoglaló ! (5. sz. melléklet)
10. Rögzítsük tapasztalatainkat!
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