Erkölcstan 1. - 8. Témaháló

1. Én
magam

2. Én és a
társaim

3. Én és
közvetlen
közösségeim

1. - 2. évfolyam

3. - 4. évfolyam

5. - 6. évfolyam

7. – 8. évfolyam

Az én világom

Milyen vagyok és milyennek
látnak mások?

Test és lélek

Ki vagyok én és mi vezérli a
tetteimet?

Ki vagyok én?
Ilyen vagyok
Kedvenc helyeim, tárgyaim
Kedvenc tevékenységeim
Nehéz helyzetek

Tulajdonságaim
Szokásaim, érzelmeim és
indulataim
Ahogy mások látnak engem
Hősök és példaképek

Fejlődés és szükségletek
Egészség és betegség
Fogyatékosság
Ép testben ép lélek?
Egy belső hang: a
lelkiismeret

Kapcsolat, barátság,
szeretet

Nyelv és gondolkodás
Tudás és értelem
Ösztönzők és mozgatóerők
Érték és mérték

Társaim – Ők és én

Közösségben és egyedül

Akiket ismerek
Mások másmilyenek
Kapcsolatba lépek
másokkal
Gondolataim és érzéseim
kifejezése

Párbeszéd
Az igazi barát
Békében és haragban
Elfogadva és elutasítva

A család és a gyerekek

Az osztály és az iskola

Kortársi csoportok

Egyén és közösség

Közösségeim
Család és rokonság
Családi hagyományok
A gyerekek élete

Különféle közösségeim
A mi osztályunk
Az osztály működése
A mi iskolánk

Közösségeim
A mi csoportunk
Mások csoportjai
Konfliktusok a csoportban

Közösségeim
Erőt adó közösség
Korlátozó közösség
Szabadság és korlátozottság

Kapcsolataim
Baráti kapcsolatok
A kapcsolat ápolása

Párkapcsolat, szerelem
Vonzódás
Együttjárás
Házasság, család és
otthonteremtés
Visszaélés a nemiséggel

1

4. Én és
tágabb
közösségeim

5. Én és a
környezetem

6. Én és a
mindenség

1. - 2. évfolyam

3. - 4. évfolyam

5. - 6. évfolyam

7. – 8. évfolyam

Lakóhelyi közösség

Kulturális-nemzeti
közösség

Társadalmi együttélés

Helyem a világban

Etnikai közösségek
Vallási közösségek
Társadalmi
egyenlőtlenségek
Virtuális közösségben

Tágabb otthonunk: Európa
Színesedő társadalmak
A társadalmi együttélés közös
normái
Új technikák, új szabályok

Akik körülöttünk élnek
Más lakóhelyek, más
szokások

A nyelv, ami összeköt
Szokások és jelképek
Ünnepek
A Magyarországon együtt
élő kulturális közösségek
szokásai
Más kultúrák – más
szokások – más ünnepek

A környező világ

Az épített és a tárgyi világ

A technikai fejlődés hatásai

Mi dolgunk a világban?

Növények és állatok a
környezetünkben
A természet védelme

Lakóhelyi épített
örökségünk
Tárgyaink világa
A világ öröksége

Az ökológiai lábnyom
Az ember és a technika
Enyém, tied, mienk
A mozgóképek hatása

Jóllét és jólét
Boldogulás, boldogság
A média és a valóság

A nem látható világ

Születés és elmúlás

A mindenséget kutató
ember

Hit, világkép, világnézet

Kicsik és nagyok
A képzelet határai
A Jó és a rossz

Kezdet és vég
A világ megismerése
Fantázia és kreativitás

A vallás mint lelki jelenség
Vallási közösség és vallási
intézmény
A tudományok
A művészetek

Az ember mint értékelő és
erkölcsi lény
A nagy világvallások világképe
A nagy világvallások erkölcsi
tanításai
Párbeszéd és együttműködés
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