Csillagszüret - adventi lélekérlelő

Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek
veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük…
(Mt 7,12)

CSILLAGSZÜRET 8.

SEGÍTŐKÉSZSÉG

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) a) Kattintsunk a 8. csillagra!
Osszuk ki a jelvényeket, amiket a gyerekek ragasszanak be a jelvénygyűjtőjükbe!
Beszélgessünk erről a szóról: segítőkész – Melyik két szóból áll ez a kifejezés? (segítő, kész) Mit jelent
ez? (Valaki készen áll arra, hogy segítsen.)

Kivetítő,
számítógép
Jelvények,
olló,
ragasztó

Tudtok olyan helyzeteket felidézni, amikor ti segítőkészek voltatok? Mondjatok példákat! Mit
gondoltok, miért jó tulajdonság a segítőkészség? Mit gondoltok, létezik igazi segítség a segítőkészség
nélkül? (Nem. Ahhoz, hogy segítséget adjunk, előtte késznek kell lennünk arra, hogy segítsünk. Így
tudjuk csak felismerni, ha valakinek segítségre van szüksége.)
Tudjátok mit? Játsszuk el, hogy könnyebben megértsük! Kérjünk három önként jelentkezőt! Az egyik
gyermek játssza el, hogy segítségre szorul, pl. elesik! A két másik gyermek közül az egyiknek a feladata,
hogy úgy sétáljon el mellette, hogy szinte észre sem veszi, a másikuk feladata, hogy miután észreveszi,
a segítségükre siessen.
Beszéljük meg az osztállyal, hogy melyikük volt a segítőkész és miért!

b) Hívjunk ki 10 gyermeket a táblához, mindegyiknek súgjuk a fülébe, hogy miben szorul segítségre!
(fázik; sántikál; sír; nehéz terhet cipel; keres valamit; füzettel a kezében nagyon gondolkodik és
vonogatja a vállát; nem ér el valamit, nyújtózkodik; ketten körbeállnak egy harmadikat, csúfolják)
A feladatuk, hogy amikor sorra kerülnek, néma játékkal játsszák el a szituációt!
Miután sorban mindenki eljátszotta, az osztály feladata, hogy ismerjék fel, ki miben szorul segítségre
és hogyan tudnának segíteni rajtuk.

2.) a) Osszunk a gyerekeknek egy-egy táblázatot a kivágott ikonokkal, a táblázatot ragasszák be a
naplójukba. A gyerekek feladata, hogy miközben hallgatják a következő történet részletét, tegyék a
nevek mellé a megfelelő ajándékot, amit a manók kaptak! Fontos: a kis ikonokat gyurmaragasztóval
tegyék a megfelelő helyre, mert a későbbiekben (következő alkalom) még szükség lesz rájuk!

b) Olvassuk fel Max Lucado: Különleges ajándék című történetének részletét! (A Tevékenység leírás
végén található a szöveg: Melléklet 3.)
Beszéljük meg, hogy a történetrészletben hol és milyen módon jelenik meg a segítőkészség!
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kivágott
ikonok,
gyurmaragaszt
ó
Történet
részlet
Kivetítő,
számítógép

Csillagszüret - adventi lélekérlelő

c) Kattintsunk tovább a 8. csillag mögött megjelenő digitális segédanyagban és tegyük sorrendbe az
eseményeket!

d) Ellenőrizzük a korábbi feladat megoldásait! Ki milyen ajándékot kapott?
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a feladat jó megoldásával a következő alkalmat készítettük elő.

Napló,

3. Osszuk ki az Igés csillagokat, a gyerekek ragasszák be a naplójukba! Kérdezzük meg őket, hogy

Igés kártyák,

szerintük miért az a címe ennek az Igének a Bibliában, hogy az aranyszabály? Mit jelent az, hogy úgy

ragasztó

tegyünk másokkal, ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek? Mi köze van ennek a
segítőkészséghez? (Amikor mi segítségre szorulunk, akkor nagyon igényeljük azt, hogy valaki
észrevegyen minket és segítsen rajtunk. Ha látunk valakit hasonló helyzetben, gondoljunk arra, hogy ő
is ugyanígy érez!)
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MELLÉKLET 1. – JELVÉNYEK
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MELLÉKLET 2.A – TÁBLÁZAT
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MELLÉKLET 2.B – IKONOK
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MELLÉKLET 3. – TÖRTÉNET RÉSZLET
Max Lucado: Különleges ajándék (részlet)
Pancsinelló kilépett pici házikójából, felnézett a felkelő nap által beragyogott égre, hallgatta a madarak dalát, és
jókedvűen fütyörészett. „Gyönyörű napunk van, Éli!” – kiáltott fel készítőjének. Éli feltekintett és integetett neki. Az
ő háza a legmagasabb dombon állt, de elég közel ahhoz, hogy láthassa és hallhassa a famanókat, akiket készített.
„Vedd úgy, hogy ez egy ajándék!” – szólt vissza Pancsinellónak, majd bement a műhelyébe.
Amikor Pancsinelló kinyitotta a postaládáját, egy piros csomagot talált benne. „Hűha, ez meg micsoda? Csak nem
ajándékot kaptam?” Gyorsan kicsomagolta. „Egy kalapács! Nagyon szeretem a kalapácsokat! De vajon ki adhatta?”
Kinézett az utcára, jobbra is, balra is, de senkit sem látott. Nem messze, egy másik házikóban Lúcia, Pancsinelló
barátja is ugyanezt kérdezte magában: „Ki adta nekem ezt a gyönyörű ajándékot?” Közben levette a bejárati ajtó
mellett talált doboz tetejét. „Egy ecset, meg egy festékkészlet! De vajon ki tudhatta, hogy én úgy szeretek festeni?!”
Fafejű és Forgács Lúcia szomszédságában éltek. Ők meg az ágyuk szélén találtak ajándékokat. „De szuper! Köszi,
Fafejű!” – lelkendezett Forgács. „Nem tőlem van” – mondta Fafejű, majd megkérdezte: „Ezt te adtad nekem?”
Közben magasra emelt egy sárga masnis zöld dobozt. „Én ugyan nem. De bontsuk már ki őket!” „Varrókészlet!” –
kiáltotta Fafejű, és egyik kezével egy tűt, másikkal pedig egy spulni cérnát emelt magasra. „Úgy szeretek varrni!”
Forgács is nagyon izgatott volt: „Egy gitár! De jó, hogy tudok gitározni! Szerinted ki adta nekünk az ajándékokat?”
„És vajon miért adta?” – firtatta tovább Fafejű. De nem csak Forgács és Fafejű volt kíváncsi.
Henrik, a pék, büszkén szólt oda feleségének: „Nézd csak, egy új fakanál!” A virágkötő Viola egy gyönyörű vázát
talált a küszöbön. Még a polgármesterék is kaptak ajándékot! „Nézd már, egy vödör kisseprűvel!” – mondta ragyogó
ábrázattal a polgármester. „Nagyon szeretek tisztogatni. Mert amikor még kicsi voltam…” „Na, én meg nem” –
szakította félbe a felesége. „Ki nem állhatok takarítani. Úgyhogy ez az ajándék biztosan neked szól!” „Ez viszont
neked!” – szólt a férj, miközben valamit kiemelt a doboz mélyéről. „Egy könyv! – Történetek kismanóknak. Még ilyet!
Kitől lehet?” – csodálkozott az asszonyság. „Fogalmam sincs” – mondta a polgármester, és közben az ablakhoz ment.
Kinézett kétszintes házuk emeleti szobájából. „De látok odalent néhány kis famanót, akinek jól jönne most egy
mese.”
Egy nagyon fáradt famanó-család volt odalent. Az apuka és az anyuka egy kocsinak támaszkodott. A három
vacogó, szomorú kicsi pedig a kocsi hátuljában bújt meg. Mire a polgármester és a felesége leért hozzájuk, néhány
famanó már körülvette őket. Ugyanis Pancs, Lúcia, Forgács és Fafejű behozta az ajándékát a faluba, azt remélve,
hogy megtalálják az ajándékozót. De amikor meglátták a kocsit, lepakolták az ajándékokat, és már el is feledkeztek
róluk. „Mi történt?” – kérdezte Lúcia a családfőtől. „Minden rosszul sült el” – válaszolt az apuka. „Az egyik kocsikerék
eltört, miközben a hídon átjöttünk.”
„Amikor a kerék eltört, a kocsi megdőlt – folytatta –, és az összes ruhánk a folyóba esett. Az esőben teljesen
elázott az ennivalónk. Fáradtak és éhesek vagyunk, meg koszosak.” „Hová mentek?” „Élihez jöttünk, nagyon
messziről” – mondta az anyuka. „De nem hiszem, hogy eljutunk hozzá. Túl fáradtak vagyunk, és nagyon éhesek…”
Hangja elcsuklott, és fejét szomorúan hajtotta le. Néhány pillanatig senki nem szólt semmit. Senki nem tudta, mit is
mondhatna. Aztán Pancsinellónak eszébe jutott valami.
Barátai felé fordulva kijelentette: „Igazán segíthetnénk nekik Élihez jutni!” „Tényleg” – mondták egyetértéssel, és
az összes famanó megrohamozta a törött kereket. Forgács és Fafejű próbálta levenni, de meg sem moccant. „Majd
én!” – jelentette ki Henrik, a pék. Ám amikor Henrik megrántotta a kereket, az kettétört. „Látja, mit csinált? Inkább
engedjen ide engem!” – mondta a polgármester megrovóan. De amikor felemelte, a kerék apró darabjaira hullott.
Ez így nem lesz jó, gondolta Pancsinelló. De nem tudta, mit tehetne. „Nagyon fázunk, és éhesek vagyunk” –
sóhajtozott az anyuka. „Hát nekem vannak ruháim!” – mondta Henrik, és már futott is haza.
„Én meg tudok főzni!” – kiáltotta a polgármesterné, mire a férje nagyot nézett. Az asszony elindult hazafelé, de
még visszaszólt: „Igen, valaha főztem. Egyszer. Jó régen. Legalábbis segítettem valakinek a főzésben. De azért
megpróbálhatom…” De nem tudott ám főzni. Megégett kenyérrel és hideg levessel tért vissza. Henrik meg hozott
ugyan ruhákat, de nem lettek jók senkire a családban. Az ő alacsony, tömzsi testére voltak szabva. Ez így nem lesz
jó, gondolta Pancsinelló újból. De nem tudta, mit tehetne. Senki sem tudta. A család még mindig vacogott, és
hangosan korgott a gyomruk.
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Ráadásul a famanók elkezdtek vitatkozni egymással. „Ehetetlen a főztöd!” – mondta Forgács a polgármester
feleségének. „A te kereked meg nem működik!” – vágott vissza az asszony. Amikor Lúcia ezen kuncogni kezdett,
Forgács leszidta: „Te meg még segíteni se próbáltál!” „Mert nem tudom, mit tehetnék.” „Mi sem tudjuk. Pont ez a
baj” – mondta Pancsinelló, majd lehuppant egy dobozra, és a térdére könyökölve gondolkodni kezdett: „Valami nem
stimmel.” Néma csend lett. „Persze, hogy nem” – mondta Lúcia egyetértően. „De mit tegyünk?”
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MELLÉKLET 3. – IGÉS KÁRTYÁK

