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SZOKÁSOK 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hagyomány, szokás (elvi, elméleti bevezetés és záró, 

összefoglaló alkalom) 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás Saját tapasztalat, családi szokások 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyomány szerepének tudatosítása, a jó és rossz szokáshoz való 

viszony munkálása  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hagyomány, szokás az egyén, a család, a közösségek, a nemzet 

életében 

Történelem, irodalom, 

ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, szokás, hungaricum, világörökség 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Jeles napok 
Órakeret 

10 

Előzetes tudás Egyéni élmények, családi szokások 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A naptári rendhez igazodva a jeles napokhoz kötődő népszokások 

megismerése, a közösségi tevékenységek, munka- és szórakozási 

formák, ünnepek  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élő és feleleveníthető népszokások, a szokások eredete és funkciója, 

a mai életben betöltött szerepe. Egyházi és világi ünnepek. Családi 

ünnepek 

Felhasználható források pl.: 

Jeles napok – multimédiás oktatási segédanyag: 

www.jelesnapok.oszk.hu 

Magyar Néprajzi Lexikon VII.: Folkór 3. Népszokás, néphit, népi 

vallásosság 

Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások 

Czárán Eszter: Világnak virága I- IV. 

Rövidfilmek a You Tube-ról 

Történelem, irodalom, 

nyelvtörtént, 

nyelvjárások, 

magyarországi 

kisebbségek, 

ének-zene,  

informatika 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jeles napok, ünnepek, az egyházi év, kaláka, népszokás, babona, szertartás, 

szentek , böjt 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Keresztény szimbólumok, liturgikus tárgyak 
Órakeret 

4 

Előzetes tudás Bibliaismeret és hittan órákon tanultak, a saját gyülekezetben megismert 

mailto:sylvester@sylvester.hu
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tárgyak, liturgikus elemek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyetemes és felekezeti keresztény szimbólumok, liturgikus tárgyak és 

elemek  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szimbólumok: kereszt, kereszt-fajták, hal, pelikán, galamb, bárány, 

címerek, ruhák, színek, köszönésformák, a lelkész megszólítása , a 

református istentisztelet liturgiája,az iskolai istentisztelet liturgiája, 

mise, viselkedés és részvételi formák a szertartáson 

Felhasználható: Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll 

Hittan, történelem, a 

magyar szókincs, 

építészet, festészet, 

szobrászat, 

iparművészet 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keresztény szimbólumok, a templombelsők részei, liturgikus rendek és 

szövegek  

 
 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Viselkedéskultúra 
Órakeret 

3 

Előzetes tudás Életkori sajátosságoknak megfelelő egyéni tapasztalatok gazdag tárháza 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A viselkedéskultúra iránti igény fokozása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Viselkedés otthon, közlekedés közben, a családban, közösségben, 

étteremben, a menzán, sportban, vendégségben, külföldön, 

külföldiekkel, színházban, moziban, idősebbekkel, ismeretlenekkel 

Felhasználható: Stílus, illem, etikett c. kiadvány 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés, móres, illem, etikett, protokoll 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Iskolai szokások 
Órakeret 

3 

Előzetes tudás Egyéni tapasztalat 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai szokások „értelmének” tudatosítása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Iskolatörténet, neveléstörténet, napirend, tantárgyak, felszerelés, 

taneszközök, viselkedés, kollégiumok, iskolai ünnepek, játékok 

Történelem, szókincs, 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A köznevelés, a diákélet formai és tartalmi változásainak legfőbb 

tárgyszavai 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Viselet, öltözködés, divat 
Órakeret 

3 

Előzetes tudás Jelenkori és saját igények 



 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 Hagyományos népi és polgári ételek készítése az iskola 

épületében lévő (sajnos kezdetlegesen felszerelt) 

konyhában 

Órakeret 

 7 

Előzetes tudás Saját tapasztalat, családi szokások 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Tisztaság, pontosság, kreativitás, találékonyság, szervezés, 

együttműködés 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pl. mustkészítés, szilvás gombóc, dödölle, libatepertő, mézeskalács, 

tócsni, puliszka, fánkfélék, medvehagyma-pesto, házi kefir, házi sajt, 

lekvárfőzés, stb.  

szókincsfejlesztés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mértékegységek, alapvető konyhai műveletek, eszközök 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Otthonteremtés, mindennapjaink 
Órakeret 

 3 

Előzetes tudás Saját tapasztalat, családi szokások 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Tisztaság, pontosság, kreativitás, találékonyság, szervezés, 

együttműködés, környezettudatosság 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pl. virágültetés, kertgondozás, vasalás, terítés, nagytakarítás, 

vásárlás, gazdálkodás pénzzel, idővel 

szókincsfejlesztés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időbeosztás, környezettudatosság, egészségvédelem, esztétikai igényesség, 

a rend értelme  

 
 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ízlésnevelés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Viselettörténeti bevezetés, a magyar népviseletek főbb jellemzői, 

„nem a ruha teszi az embert(?)”, az alkalomhoz illő öltözködés 

Történelem, szókincs  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselettörténet, népviselet, ünneplő ruha, egyenruha, stílus, ízlés, 

divatmárka 


