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CSILLAGSZÜRET 10.

…úgy szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket. (1Thessz 5, 15b)

KÖZÖSSÉG

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES

Előkészítés: 30 darabos puzzle kivágása

ESZKÖZÖK

1.) Kattintsunk a 10. csillagra!
a) Kattintsunk a Tovább gombra a 10. csillag mögött megjelenő internetes segédanyagban és vetítsük

Kivetítő,
számítógép

ki a puzzle-t és beszélgessünk róla! Gondolom mindannyian kirakóztatok már. Mondjunk egy-két
dolgot, ami jellemző rá! (Darabokból, részekből áll; színes; rossz, ha elveszik egy darab; akkor van
értelme, ha összerakjuk, ha a kis elemek összekapaszkodnak; mindegyik darab más; ha egyben van
örömet okoz; kívülről is szép; stb.) Írjuk fel a táblára azokat, amelyek elhangoznak!

Kivetítő,
számítógép

b) Kattintsunk tovább, vetítsük ki ugyanezt a puzzle-t hiányosan.
Beszélgessünk: Mi az, ami megváltozott? (Így nem teljes a kép.) Rossz így látni a puzzle-t, igaz? Sokkal
jobban fest, ha minden darabja megvan. Ha igaziból játszanánk most vele, mit tennénk? (Elkezdenénk
keresni a hiányzó darabjait. Miért?)
2.) A következő feladatban azt mélyítjük el a gyerekekben, hogy a közösségünk minden tagja értékes és
fontos, többek között azért, mert mindenkinek van olyan ajándéka (ld. előző alkalom), amivel építheti
a közösséget.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak fel, szóródjanak szét a teremben és csukják be a szemüket! Mi
sétáljunk közöttük, álljunk meg egy gyermeknél, és tartsunk a feje fölé egy puzzle darabot! Kérjük meg

Puzzle darab

a többieket, hogy miután kinyitották a szemüket, vele kapcsolatban fejezzék be a következő mondatot:
„A Te ajándékod, amivel építheted a közösségünket is, az az, hogy…”
(Ha nem is ezzel a játékkal, de fontos, hogy mindenki sorra kerüljön!)
3.) a) Osszunk minden gyermeknek egy puzzle darabot és kérjük meg őket, hogy rajzolják bele, hogy az
előbb elmondottak, illetve a saját elképzeléseik szerint hogyan, milyen különleges tulajdonsággal
kapcsolódhatnak a közösségbe!
/A puzzle innen tölthető le: LINK. A mellékelt puzzle alapot nyomtassuk ki kétszer A/3-as méretben!
Készítsünk elő egy A/3-as méretű kartonpapírt, ragasszuk rá a nyomtatott alapot, majd számozzuk be
a berajzolt részeit! A másik alapot vágjuk ki és minden darab másik oldalát számozzuk meg, annak
megfelelően, hogy hányas számon van a helye az alapon! Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a

Puzzle alap,
Üres, de
számozott
puzzle
darabok,

puzzledarabnak NE a számozott oldalára rajzoljanak!

b) Azok a gyerekek, akik elkészültek, hozzák ki és ragasszák az alapra a darabjukat! Az elkészült képet
kitehetjük az osztályterem központi falára.

Karton (A/3)
Ragasztó
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(Technikai javaslat: a mellékelt puzzle 30 darabos, hogy biztos mindenkinek jusson. A fel nem használt
darabokra a tanító is rajzolhat, vagy felírhatja az osztályközösség tagjainak nevét.)
4.) Osszuk ki az Igés kártyákat, a gyerekek ragasszák be a naplójukba! Mit jelent a mai Igénk, hogyan
kapcsolódik a mai alkalmunkhoz? Hogyan szereti Jézus az embereket? (Nem személyválogató módon,
mindenkit ugyanúgy, feltétel nélkül stb.) Mit kér tőlünk, hogyan szeressük a körülöttünk lévőket?
Osszuk ki a Közösségi-jelvényeket is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe!

Napló,
Igés kártyák
Jelvények,
olló, ragasztó
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MELLÉKLET 1. – IGÉS KÁRTYÁK
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MELLÉKLET 2. – JELVÉNYEK

