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CSILLAGSZÜRET 12.  

TISZTELET 

A 12. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva: 

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

 

1.) a) Kattintsunk a 12. csillagra, majd az ige megjelenése után a tovább gombra és vetítsük ki a 

szuperhősöket ábrázoló képet! Kérdezzük meg a gyermeket, hogy a szuperhősöket miért lehet tisztelni! 

Idézzen fel szuperképességeket, kérdezzük meg, hogy szerinte melyik a legértékesebb szuperképesség, 

és miért!  

b) Vegyünk elő egy lepedőt (ez lesz a palást), tűzzük rá az APA és/vagy az ANYA feliratot. Mondjunk 

állításokat a két személyről mint szuperhősről! 

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? Gondold végig szüleid egy 

napját! Hogyan telik egy szülő-szuperhős napja?  

d) Vegyünk elő A/5-ös méretű papírlapokat! Írjunk közösen a papírlapokra olyan dolgokat (minél 

többet), amiért a szülők tisztelet érdemelnek! A papírlapok felső felére írjunk, az alsó felét hagyjuk 

szabadon! Tűzzük fel a lapokat a palástra! 

Miután jó sok papírt feltűztünk a palástra, vegye fel a gyermek a hátára. Kérdezzük meg mit gondol, 

miért olyan nehéz? (Mert sok minden van rajta, sokat tesznek, sok feladatuk van, sokat dolgoznak stb.)  

Szerinted hogyan tudunk könnyíteni ezeken a terheken? Te hogyan segíted őket? Minden egyes segítő 

szándékú visszajelzés után vágjuk le egy-egy papírlap alsó felét. 

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.)  

Látod, minden egyes dologgal, amit mondasz, kevesebb súlyt kell cipelniük a szülőknek. Tudod, mi 

leszel, ha egy szuperhősnek segítesz? Szuperhős!  

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.) Adjuk oda az Igés kártyát, ragassza be a naplóba!  

Adjuk oda a jelvényt is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe. 
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Naplók, 

Igés kártyák, 

jelvények 

Tisztelt apádat és anyádat…! 

(2Móz 20,12) 
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