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CSILLAGSZÜRET 4.  

TÜRELEM 

  

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

 

1.) Kattintsunk a 4. számú csillagra, majd nézzük meg Lackfi János: Türelem legót terem c. történetéhez 

készült videót!  

2.) Kérjük meg gyermekünket, hogy nyissa ki a naplóját, és írja le a történet alapján, hogy vajon a mai 

alkalommal melyik jó tulajdonsággal fogunk foglalkozni! (Első osztályosokkal másoltassuk le nyomtatott 

nagybetűvel a TÜRELEM szót). 

3.) Beszélgessünk! Magadra ismersz a történetben? Milyen érzés a türelmetlenség? Milyen látni más 

türelmetlenségét? Csak nekünk rossz, ha türelmetlenek vagyunk, vagy másoknak is? Vajon miért jó 

tulajdonság a türelem? 

4.) Oldjuk meg közösen a videó után következő feladatot!    

5.) A történet címe: Türelem legót terem. Kérdezzük meg, tudja-e, melyik mondás alapján kapta a 

történet ezt a címet? (Türelem rózsát terem.) 

Beszélgessünk arról, mit jelent ez a mondat, magyarázzuk egy-két példával, saját történettel!  

6.) Olvassuk fel a 2, mellékletben található mondatokat, közben a gyermek keresse meg a mondat 

befejezését!  

7.) Helyezzünk ki az ebédlőasztalra 3 kis dobozt tetővel, vagy letakarva: az egyikbe kis csokoládékat, a 

másodikba a jelvényt, a harmadikba az Igés csillagot tegyük. A dobozok tetejére ragasszuk fel az órákat 

– hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy a dobozok csak akkor nyílhatnak ki, ha elérkezett az idejük! 

Figyeljünk arra, hogy a legyen egy működő analóg óra is kihelyezve, hagyjuk meg az összehasonlítás 

lehetőségét! Hagyjuk ott a dobozokat, majd ha az egyes dobozok ideje elérkezett, nyissuk ki együtt. A 

csokipapírt, a jelvényt és a csillagot is ragasszuk be a Naplóba!  

SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

 

Számítógép 
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3 doboz, 

analóg óra, 3 

órás kép, 

kis 

ajándékcsokik, 

Jelvények, 

Igéskártyák 

"...megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.”  
(Préd 3,1b) 
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MELLÉKLET 1. – SZAVAK, MONDATOK 

MONDATOK KIOSZTANDÓ MONDATRÉSZEK 

Már megint Panka játszik a pöttyös labdával. Nem 
veszem el tőle, megvárom, amíg befejezi a játékot, mert 
a türelem… 

PÖTTYÖS LABDÁT TEREM! 

Anya azt mondta, hogy a csokoládét ne egyem meg 
ebéd előtt. Addig inkább rá sem nézek, mert a türelem…  

CSOKOLÁDÉT TEREM! 
 

Minden vágyam az a játék, amit ma láttam a boltban! 
Apa azt mondta, hogy születésnapomra megkapom. 
Nehéz lesz kivárni, de nem hisztizem érte, mert tudom, 
hogy a türelem… 

JÁTÉKOT TEREM! 

A tanító néni azt mondta, hogy még két feladatot kell 
megoldanunk, aztán kimehetünk az udvarra játszani. 
Érdemes kivárni, mert egyébként csak annál később 
megyünk ki. Tudom, hogy a türelem… 

UDVART TEREM! 
 

Anya azt mondta, hogy csak a házi feladat befejezése 
után nézhetem a kedvenc rajzfilmemet. Nem 
vitatkozom, mert egyébként a végén még egyáltalán 
nem nézhetem a tévét. Gyorsan megcsinálom, túl leszek 
rajta, mert a türelem…  

RAJZFILMET TEREM! 

Erre a kérdésre pont tudom a választ! Bár a tanító néni 
megkért, hogy ne tegyük, nem bírom ki, mégis 
bekiabálom a választ! Ezért nem kaptam piros pontot… 
Most már megtanultam, hogy a türelem …  

PIROS PONTOT TEREM! 

A szüleim elrejtették előlem a születésnapi 
ajándékomat. Nem bírtam ki, titokban felkutattam a 
lakást és megtaláltam. Amikor átadták nekem a 
születésnapomon, már nem tudtam annyira örülni neki, 
mert már tudtam, mi az. Apáék szomorúak lettek 
emiatt. Ilyet többet nem csinálok, mert most már 
tudom, hogy a türelem…   

ÖRÖMÖT TEREM! 
 

Apa megkért, hogy amíg dolgozik, ne zavarjam. Viszont 
nekem annyira sürgős elmenni a játszóra, már nem 
bírom ki azt az ezer évet, amíg dolgozik! Apa, apa, apa 
menjünk már!!! Apa mérges lett, elértem, hogy nem 
megyünk sehova. Legközelebb türelmesebb leszek, 
mert a türelem… 

JÁTSZÓT TEREM! 

A tesiórán azt mondta a tanár a versenyfeladatnál, hogy 
sípszóra induljunk. Én annyira nyerni akartam, hogy egy 
kicsit előbb elindultam. Emiatt kizártak a versenyből. 
Legközelebb nem teszek ilyet, ha nincs verseny, esélyem 
sincs nyerni. A türelem…   

ESÉLYT TEREM! 

A tesóm már nézhet olyan filmeket, amilyeneket én még 
nem. Ez nem igazság. Titokban én is megnéztem egyet, 
mert az biztos, hogy nem várok még éveket! Éjszaka 
nem tudtam aludni, mert a filmtől úgy féltem. Anyu 
mellém bújt, de azért eltiltott egy hétre a tévétől. Már 
tudom, hogy érdemes várni az ilyen nagyos dolgokkal, 
mert egyébként nem lesz békességem. A türelem…
   

BÉKESSÉGET TEREM! 
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MELLÉKLET 2. – 3 ÓRÁS KÉPEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


