Csillagszüret - adventi lélekérlelő

„...egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek.”
(1Pét 1,22)

CSILLAGSZÜRET 2.

SZERETET

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) Beszélgessünk a következők mentén: Tegnapi arról beszélgettünk, hogy Jézus azt szeretné, ha minél
jobban hasonlítanánk rá! Emlékszel arra, hogy mit mond, hogyan lehetséges ez? (Hogyha szeretjük
egymást és Istent.)

a) Nagyon nehéz kérdést fogok feltenni: Mi az a szeretet? Írd fel a Naplódba:

Napló

„A szeretet az, …” – próbáld befejezni a mondatot! (Első osztályban, vagy időtakarékosság miatt a
feladat szóban is elvégezhető.)

b) Ki(k) az(ok), akit a világon a legjobban szeretsz? Hogyan szoktad neki(k) kimutatni, hogy szereted?
Gondolj az elmúlt napjaidra! Mi az a legközelebbi emléked, amikor valakinek kimutattad a
szeretetetedet? Emlékszel olyan esetre is, amikor valaki más mutatta ki neked? Milyen érzés volt?
Mesélj róla!

c) Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük MINDEN embertársunkat. Sőt, azt mondja a Bibliában: „Úgy
szeresd embertársadat, mint magadat!” Vagyis: azt tedd, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek! Mit
jelent ez? Mit gondolsz, lehetséges minden embert szeretni?

2.) Kattintsunk a 2. csillagra és nézzük meg Lackfi János: Szeretet hagyma nélkül című történetének

Számítógép

videóját! Hogyan tetszett a videó?

3.) Osszuk ki a feladatlapot, kérjük meg gyermekünket, hogy oldja meg, majd ragassza be a füzetbe!
(Ha nehéznek bizonyul a feladat, tegyünk fel pár bevezető kérdést, pl.: Ha a nyár/ ősz/ karácsony/ apa/
anya/ kedvenc hobbid/ stb. szín lenne, milyen lenne?) Beszéljük meg a megoldásokat!

4.) A történet hőse nagyon haragszik Norbira. Adjunk tanácsot neki, hogyan békülhetnek ki! Beszéljünk

Feladatlap,
színes ceruzák,
ragasztó

arról, hogy fontos megvédeni magunkat a bántalmazóktól, de megbocsátani is tudni kell!
- Fordult már elő veled hasonló eset?
- Jó-e haragot tartani? Miért?
- Melyik a rosszabb érzés: ha mi haragszunk másokra, vagy ha ránk haragszanak? Miért?

5.) Maradjunk csöndben egy percre! Gondoljuk át, hogy mi az, amit tanultunk a mai alkalomból!
Adjuk oda egy Igés kártyát, amit ragasszon a Naplójába!
Adjuk oda a Szeretet-jelvényt is, ezt pedig ragassza a Jelvénygyűjtőjébe!

Napló,
ragasztó,
Igéskártyák,
Jelvények
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MELLÉKLET 1. – FELADATLAP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTEN

HAGYMA

MICÚR

NORBI

NAGYI

TISZI

OREO

HUGI

Az érzelmeinket színekkel is ki tudjuk fejezni.
A történetben szereplő kisfiú is sokféle tanácsot
kapott, és különböző érzései voltak.
Szerinted milyen színű érzései lehettek a kisfiúnak
az alábbiakhoz kapcsolódóan? Színezd olyanra a
neveknek megfelelő négyzeteket!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTEN

HAGYMA

A történetben szereplő kisfiú is sokféle tanácsot
kapott, és különböző érzései voltak.

MICÚR

NORBI

Szerinted milyen színű érzései lehettek a kisfiúnak
az alábbiakhoz kapcsolódóan? Színezd olyanra a
neveknek megfelelő négyzeteket!

NAGYI

TISZI

OREO

HUGI

Az érzelmeinket színekkel is ki tudjuk fejezni.

