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CSILLAGSZÜRET 12.

"Tisztelt apádat és anyádat…!”

TISZTELET

(2Móz 20,12)

A 12. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:
TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) a) Kattintsunk a 12. csillagra, majd az ige megjelenése után a tovább gombra és vetítsük ki a
szuperhősöket ábrázoló képet! Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy a szuperhősöket miért lehet

Kivetítő,
számítógép

tisztelni? Idézzenek fel szuperképességeket, kérdezzük meg őket, hogy szerintük melyik a legértékesebb
szuperképesség, és miért!

b) Kérjünk meg egy fiút és egy lányt, hogy jöjjenek előre és mindkettejük hátára tegyünk egy-egy

2 db. lepel,

palástot (leplet), majd úgy, hogy az osztály nem látja, rögzítsünk egy-egy feliratot a hátukra: APA, ANYA.

ANYA, APA

Mondjunk állításokat a két személyről, mint szuperhősről! A gyerekek feladata, hogy a két feliratot

feliratú

kitalálják minél kevesebb állításból! Aki kitalálta, írja le a füzetébe (elsősök esetében kézfeltartást

papírlapok,

követően súgja a fülünkbe) a két szót.

gombostűk

Állítások: Mindketten szuperhősök. Az egyik szuperhős nő, a másik férfi. Ők igazi, nem kitalált személyek.
Számunkra nagyon fontos a feladatuk. Legfontosabb feladataikat a gyerekek között végzik. Ismerjük őket, minden
nap találkozunk velük. Nagyon sokat tesznek azért, hogy nekünk jó legyen. Számunkra ők a legtiszteletreméltóbb
szuperhősök!

Változat: Idő hiányában hagyjuk ki az állításokat, csak mutassuk meg a gyerekeknek a két feliratot.

c) Kattintsunk a tovább gombra, vetítsük ki a képet! Az Anyu-szuperhősnek és Apu-szuperhősnek is
kijár a tisztelet. De miért? Mitől válnak szuperhőssé, mi a szuperképességük? Arra kérlek Titeket, hogy
gondoljatok a saját szüleitekre! Gondoljátok végig a napjukat! Hogyan telik egy szülő-szuperhős napja?
(Lehet a beszélgetést úgy is vezetni, hogy a fiúk az apukájukról, a lányok az anyukájukról meséljenek,
hogy megfogalmazzák, mi az, ami számukra, a saját nemüknek megfelelően példaértékű.)

d) - Miután meghallgatunk egy-két tanulót, vegyünk elő A/5-ös méretű papírlapokat! Kérjük meg a

gombostűk,

gyerekeket, hogy tegyük tele apa és anya palástját is, írjunk a papírlapokra olyan dolgokat (minél

A/5-ös méretű

többet), amikért tisztelhetjük őket! A papírlapok felső felére írjunk, az alsó felét hagyjuk szabadon! Hogy
spóroljunk az idővel és minél több gyermek részt vehessen, mi írjuk a válaszokat és kérjünk egy-egy
gyermeket, aki segít feltűzni a lapokat a palástokra.
- Miután már tele vannak a palástok, kérdezzük meg a két gyermeket, akiken a palást van, hogy
nehezebbnek érzik-e azokat! Kérdezzük meg a többieket: mit gondoltok, miért olyan nehezek ezek a
palástok? (Mert sok minden van rajtuk, sokat tesznek, sok feladatuk van, sokat dolgoznak, stb.)
- Képzeljétek el azt, hogy ez a két szuperhős minden nap rengeteg dolgot csinál, hogy nekünk jó legyen.
Ezeket a feladatok sokszor nehezek és nagyon fárasztóak, de megteszik, mert annyira szeretnek minket.
Ezért van az, hogy nagyon tiszteletre méltóak: éjjel-nappal a családjukért dolgoznak, hogy mi semmiben

papírok
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ne szenvedjünk hiányt. Mi ez, ha nem szuperképesség? Viszont a szuperhősök is elfáradnak és megérzik
ennek a sok mindennek a súlyát.
- Szerintetek mi tudunk könnyíteni ezeket a terheken? Ti hogyan segítenétek őket?
Szükség esetén segíthetjük a gyerekeket néhány szituáció szóbeli felvillantásával. Minden egyes segítő
szándékú visszajelzés után vágjuk le egy-egy papírlap alsó felét.

Olló

Mondjunk először csak szavakat! Milyen szavakkal, mondatokkal segíthetjük a szüleinket, azokat, akik
gondoskodnak rólunk? (Köszönöm; Szeretlek; Tudok segíteni?; Igazad van; Ne haragudj; Kérlek;
Megértelek; Megbocsátok; stb.)
Most mondjunk olyan cselekedeteket, amikkel tudunk segíteni! (Megölelem; kiveszem a kezéből a
porszívót; megsimogatom; ajándékot készítek neki; megteszem, amit kér; nem feleselek; nem hisztizek;
elfoglalom magam stb.)
- Látjátok, minden egyes dologgal, amit mondtatok, kevesebb súlyt kell cipelniük a szüleiteknek.
Tudjátok, mik lesztek, ha egy szuperhősnek segítetek? Szuperhősök!
Vegyük komolyan a szüleink feladatát és tiszteljük őket azért, amit tesznek értünk. A tiszteletünket és
a szeretetünket pedig mutassuk ki nekik, mert szükségük van rá! Sose feledjétek: egy szuperhős akkor
válik szuperhőssé, ha nem a sajátja, hanem mások boldogsága a célja! A szülőknek a gyerekek
boldogsága a célja, a gyerekeknek pedig a szülőké- hálából és tiszteletből.

4.) Osszuk ki az Igés kártyákat, a gyerekek ragasszák be a naplójukba!
Osszuk ki a jelvényeket is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe.

Naplók,
Igés kártyák,
jelvények
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MELLÉKLET 1. – IGÉS KÁRTYÁK
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MELLÉKLET 2. – JELVÉNYEK

