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CSILLAGSZÜRET 11.

…ha szeretjük egymást,
Isten lakik bennünk. (1Jn 4,12)

CSALÁDSZERETŐ
A 11. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:
TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) a) Kattintsunk a 11. csillagra! A tovább gombra kattintva kérdezzük meg a gyerekeket, hogy
kiket/miket láthatunk a képeken, mit ábrázolnak a képek, mi a közös bennük?

Kivetítő,
számítógép

A képeken családokat láthatunk. Beszélgessünk arról, mi az a család! Kik a tagjai, mit jelent a szűk-és
tág család.

b) A családban mindenkinek szerepe van. Keressük meg az apukákat a képeken! Miért olyan fontos az
apuka egy családban? Keressük meg az anyukákat is! Ők miért fontosak? És a testvérek? Neked mi a
szereped a családban, te miért vagy fontos tagja?

c) Kattintsunk a digitális tartalomban a tovább gombra és oldjuk meg a feladatot!
2.) a) Kattintsunk a tovább gombra és beszélgessünk! A táblán két családi házat láthattok. Mi a
különbség a kettő között? Mitől válik valami otthonná? Számodra mit jelent az otthon?
Kicsit beszélgessük az otthonról! (Beszéljük át a lakások általános helyiségeit: nappali, gyerekszoba,
előszoba, fürdőszoba, konyha.)
Kérdezzük meg a gyerekektől: Melyik a kedvenc helyiséged? Miért?

b) Vegyünk elő egy kislabdát, vagy plüssfigurát - annál van a szó, akihez dobjuk. Az alapkérdés az, hogy
Mi a legjobb dolog, ami a… konyhában; nappaliban; szobádban; előszobában történhet? A gyerekek
olyan dolgokat fogalmazzanak meg, amik magukon kívül a családból valaki másra is irányul, pl.: az
előszobában a legjobb dolog, ami történhet, hogy apa megérkezik a munkából; a szobámban a legjobb
dolog, ami történhet, hogy anya odabújik hozzám, amíg elalszom stb.
A válaszadások után a gyerekek egymásnak dobják tovább a labdát. Figyeljünk arra, hogy ne mindig
ugyanazok válaszoljanak!

3.) a) Képzeljétek el, hogy otthon a fiókban kotorászva a régi fényképek között megtaláljátok azt a
képet, ami az egyik nagymamátokat ábrázolja gyermekkorában. Mit gondoltok, mivel tölthette ő egy
átlagos estéjét? Hogyan készült a karácsonyra?

b) Most pedig azt képzeljétek el, hogy a ti dédunokáitoknak készítetek egy időkapszulát. Egy olyan
dobozt, amit csak 100 év múlva nyitnak ki. Tegyél bele olyan dolgokat, amelyek fontosak a családod
számára! Rajzold le ezeket a naplódba!

4.) Beszélgessünk arról, hogy a családunkat ajándékba kaptuk! A család az a közösség, amibe Isten
helyezett minket. A család akkor is ajándék, ha néha bosszantanak, nem értenek meg, szigorúak,

Kislabda
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kiabálnak, büntit adnak, igazságtalannak érezzük őket. A család ajándék és Isten azt szeretné, ha ezt
sosem felejtenénk el és akkor is szeretnénk egymás, ha ez néha nagyon nehéz. Azt mondja a Biblia, hogy
a szeretet mindent legyőz. Legyőzi azokat a rossz dolgokat is, amiket néha a családunkban élünk meg.
Ha szeretjük egymást, a bennünk levő szeretet legyőz minden más érzést, mert a szeretetnél nincs
erősebb a világon.

5.) Osszuk ki az Igés kártyákat, a gyerekek ragasszák be a naplójukba!
Osszuk ki a Családszerető-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

