
 1 

        A tanulásról II 
  

„Amit hallok – elfelejtem,  
Amit látok – megismerem, 
Amit csinálok – megtanulom:“ 
(ősi bölcsesség) 
 

 Az eredetiségről 
 
„Csodálatos, milyen eredeti tud lenni a gyermek, ha hagyják.“ 
(Kosztolányi Dezső) 
 

 A gyümölcsökről 
 
„Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a 
szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.“ 
(Paracelsus) 
 

 A szépségről 
 
„A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, ha nem vesszük észre:“ 
(Roden) 
 

 A tűzről 
 
„Az agy nem egy edény, amit meg kell tölteni, 
hanem tűz, amelyet lángra kell lobbantani !“ 
(Plutarchos) 
 

 A látszatról 
 
„Mindenhez van jogom, hát játszom. Föntről gyereknek, lentről embernek 
látszom.“ 
(Ratkó J.) 
 

 Az akadályról 
 
„Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, 
ha levesszük a szemünket a célról“ 
(Henry Ford) 
 

 Weörös Sándor 
 
„Egyetlen ismeret van: 
alattad a föld, 
fölötted az ég, 
Benned a létra.“ 
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 Arról, hogyan éljünk ? 

(...) Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában 
sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az 
óvodában azonban annál inkább.  
Íme, amit tanultam:  
Ossz meg mindent másokkal!  
Ne csalj a játékban!  
Ne bánts másokat!  
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted!  
Rakj rendet magad után!  
Ne vedd el a másét!  
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!  
Evés előtt moss kezet!  
Húzd le a vécét!  
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló.  
Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, 
táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!  
Délutánonként szundíts egyet!  
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne 
szakadjatok el egymástól!  
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a 
gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tudja 
pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.  
Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is a 
műanyag pohárban – mind meghalnak egyszer. Mi is.  
És emlékezz ... az első szóra, melyet megtanultál – a legfontosabbikra –: 
nézd!  

Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az alapvető 
higiénia. Az ökológia, a politika, az egyenlőség és az értelmes élet.  
Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le bölcs felnőtt szavakra, és 
alkalmazd családodra, kormányodra, munkádra, egész életedre - 
meglátod, bölcsnek és igaznak fogod találni.  
Gondold csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója 
süteményt és tejet uzsonnázna minden délután három órakor, aztán pedig 
fogná a plédjét és szunyókálna egy keveset. És milyen jó volna, ha az 
összes kormány oda tenne vissza mindent, ahonnét elvette, és rendet 
rakna maga után. És akárhány éves is vagy, még mindig érvényes a 
szabály: a nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el 
egymástól.“  

Robert Fulghum: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni 
érdemes 

részlet  
Fordította: Havas Krisztina, Park Kiadó, 1992. 8-9.o 
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 Befejezés (mert egyszer ezt is be kell fejezni) 
 
Hogyan lehet befejezni egy visszatekintést, ami folytatódik ?   
Talán így:     

 érdemes gyerekekkel foglalkozni, mert adunk és kapunk 
 együtt kell dolgozni, mert csak így érdemes 
 senki ne hagyja, hogy mások elvegyék a kedvét 
 a pedagógus nap, mint nap önmagából ad egy darabot, s olykor           

      elfárad, ilyenkor jó szép gondolatokat olvasgatni. 
 néha érdemes egy kicsit kivárni ! 
 gyerekekkel foglalkozni felelősség és öröm egyszerre, ezt       

      egyetlen pillanatra sem szabad elfelejteni. 
       bár még nekünk is sokat kell tanulni, azt amit megtanultunk  
            szívesen adjuk át mindenkinek, aki szeretne gyerekekkel   
            foglalkozni   
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