Csillagszüret - adventi lélekérlelő

Jézus mondja: „Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni
egynek e kicsinyek közül…, semmiképpen sem fogja elveszteni
jutalmát.” (Mt 10,43)

CSILLAGSZÜRET 3.

JÓSZÍVŰSÉG

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) A foglalkozás megkezdéseként adjuk oda a Jószívű jelvényt! Beszélgessünk a jószívűségről – mit
jelent (számunkra) ez a kifejezés?

Jószívűjelvények

2.) Nézzük meg közösen Lackfi János: Jóság néni csokija c. történetéhez készült videót! A videó
megtekintése után hallgassuk meg a gyermek spontán reakcióit!

Számítógép

(A videó megtekintéséhez kattintsunk a 3. számú csillagra, majd a videó hanggal és felirattal lehetőségre!)

3.) a) Beszélgessünk a történettel kapcsolatban! Idézzük fel a szereplőket, a főbb eseményeket!
Kérjük meg gyermekünket, hogy próbálja megfogalmazni egy-két mondatban a történet tartalmát!
b) Idézzük fel a következő mondatot: „A Tiszi azt mondta, ne csak a feleslegből adjunk, hanem néha
olyat is, amiért fáj a szívünk.” – beszélgessünk arról, mit jelent a felesleg! Mi az, ami számukra
felesleges, miből jöttek rá erre, mit kezdtek a feleslegessé vált dolgokkal? Vajon miért mondta ezt a
Tiszi? Miért értékesebb, ha nem a feleslegünkből adunk?
c) Vetítsük ki a képeskönyv utolsó oldalát! Olvassuk el közösen a hozzá kapcsolódó szöveget!

Számítógép

(„Egyszer épp nálam volt a Jóság-csoki…”) Beszélgessünk arról, hogy mit tett a kisfiú és miért tette?
Mit érezhetett a koldus bácsi, amikor a kisfiú neki adta a csokit? És mit érezhetett a kisfiú?
Beszélgessünk arról, hogy fel tudna-e idézni gyermekünk olyan történetet, amikor ő jószívű volt!
(A kép megnyitásához kattintsunk a 3. számú csillagra, majd a lapozható képeskönyv lehetőségre!)

Csokisablonok,

4.) a) Adjuk oda gyermekünknek a csokisablont! Kérjük meg, hogy írja rá az egy (vagy több)

olló,

családtagja nevét a sablon üres oldalára. A feladat, hogy díszítse, színezze olyanra a csokit,

színes ceruza

amilyennek örülni fog az, akinek a neve áll a sablonon. Engedjük, hogy úgy díszítse a papírt, ahogy
szeretné, írhat is rá rövid üzenetet.
b) Ragassza be a Naplójába a csokit! Írja alá annak a nevét, akinek készítette!

5.) Adjuk oda az igés-csillagot, majd kérjük meg, hogy ragassza be a füzetbe! Ragassza be a jelvényt
is a jelvénygyűjtőjébe (3-as számú)! Raktározzuk el a mai jelvényhez tartozó üzenetet! Közben
kérdezzük meg a, hogy mit visz magával, mit tanult a mai alkalomból?

Napló,
ragasztó
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