Csillagszüret - adventi lélekérlelő

"A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek.”

CSILLAGSZÜRET 13.

TESTVÉRSZERETET

(Zsid 13,1)

A 13. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) Kattintsunk a 13. csillagra! Nézd meg a képeket! Kiket látunk a képen? Milyen kapcsolatban vannak

Számítógép,

egymással? (Testvéri.) Honnan tudjuk, hogy ők testvérek? (Külső jegyek alapján, tehát külsőleg
hasonlítanak egymásra.)
Kérdezzük meg: mitől testvér a testvér? Miért jó, hogy ha valakinek van testvére?
Kattintsunk tovább, nézzük meg a következő képet! Milyen kapcsolatban állnak? (Baráti.) Honnan lehet
ezt tudni? Mitől barát a barát? (Attól, hogy lehet rá számítani, ugyanazokat szeretjük, segít, jól érezzük
magukat egymással, stb.) Akkor ők hogyan hasonlítanak egymásra? (Nem külsőleg, hanem belsőleg,
lelkileg.)
Tovább kattintva jelenítsük meg az állítást: Barát = Lelki testvér. Igaznak találod ezt az állítást? Miért?
Lehet-e egy testvér lelki testvér is?

2.) a) Kattintsunk a tovább gombra és hallgassuk meg Kiss Judit Ágnes: A tesó című versét!
Miután megnéztük, kérjük meg a gyermeket, hogy próbálja saját szavaival megfogalmazni a vers
tartalmát!

b) Kattintsunk tovább! A kép a vers első illusztrációját mutatja. Olvassuk fel újra a versszakot! Kérjük
meg a gyermeket, hogy mondja el saját szavaival, hogyan válhat testvérré az, aki igazából nem is a
testvérünk?

c) Kattintsunk a tovább gombra, nézzük meg figyelmesen a képen látható jelenetet! Beszélgessünk
arról, mi történt? Szólaltassuk meg a szereplőket, alkossunk közösen párbeszédet!

3.) Kattintsunk tovább! A harmadik képen két lányt látunk. Szerinted miről sugdolóznak egymással? Ki
az, akinek te el tudod mondani a titkaidat? Milyen az az ember, ha valakire rá tudjuk bízni a legnagyobb
titkainkat is? (Megbízható.)

4.) Nézzük meg az utolsó képet! Olvassuk fel (közösen) az utolsó versszakot!
Gondolj a testvéredre, vagy arra, akit barátodként testvéreddé fogadtál! Miért lehetsz hálás érte?

5.) Adjuk oda az első mellékletben található képet és az Igés kártyákat, a gyermek mindkettőt ragassza
be a naplóba!
Adjuk oda a jelvényt is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe.

Képek,
Igés csillagok,
Jelvények,
olló,ragasztó
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