Csillagszüret - adventi lélekérlelő

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek…

CSILLAGSZÜRET 14.

FIGYELMESSÉG

(Kol 3,23)

A 14. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

1.) Helyezzünk el a lakásban néhány feliratot! (Pl. háziállatok gondozása, takarítás, mosogatás, főzésnél

Feliratok

segédkezés, játékok elpakolása, beágyazás, teregetés, vásárlás, terítés stb.) Kérjük meg a gyermeket,
hogy álljon ahhoz a felirathoz/munkához, amiben a leggyakrabban, legszívesebben segít a szüleinek!
(Az elsősöket jelölőképekkel, ikonokkal segíthetjük. Ikonokból ezen a linken válogathatunk!)
Beszélgessünk a házi munkáról: Szívesen végzed ezeket a munkákat, vagy parancsra, kérésre teszed?
Észreveszed magadtól, ha a szülőknek szüksége van a segítségre? Kutass az emlékezetedben, mondj
példákat!

2.) Adjuk oda a Figyelmes-jelvényt! Beszélgessünk röviden arról, hogy mit jelent ez a szó! Ragasszuk
be a jelvénygyűjtőbe!

3.) a) Kattintsunk a 14. csillagra és az ige elolvasása után nézzük meg Lackfi János: Nem minden segítség

Jelvény,
olló, ragasztó

Számítógép

segítség című történetéről készített videót! A videó elindítása után állítsuk meg rögtön a kezdőképnél
és kérdezzük meg, hogy mit gondol, mit jelent a történet címe, miről lesz szó a videóban?

b) Miután megnéztük a videót és meghallgattuk a gyermek spontán reakcióit, vetítsük ki a történet
képeit egymás után (digitális segédanyagban a tovább gombra kattintva)! Kérjük meg a gyermeket,
hogy minden képnél próbálja felidézni, saját szavaival elmondani, hogy éppen mi történik, vagy a kisfiú
mire gondol!

c) Kattintsunk tovább, vetítsük ki azt, amelyiken mindegyik egyszerre látszik! Kérdezzük meg, hogy
melyik kép az, amelyiken a leginkább magára, vagy a saját családjára ismer!
Kérdezzük meg, hogy tud-e olyan dolgokat mondani, amiben otthon nekik van szükségük a segítségre!
Általában ki szokott segíteni benne? Ki tud a „legjobban” segíteni? Milyen érzés, ha segítség nélkül
maradnak?
Kérjük meg, hogy próbálja megfogalmazni, hogy a családunkban hogyan tudunk figyelmesek lenni!

4.) Adjuk oda a mellékletben található táblázatot! Kérjük meg, hogy a középső oszlopba írjon fel

Táblázat

egymás alá legalább 3 személyt a családból, és írásban, vagy rajzzal töltse ki a két szélső oszlopot!

5.) Térjünk vissza egy kicsit a két nappal ezelőtti, „Tisztelet” című alkalmunkra! A tovább gombra
kattintva vetítsük ki a szuperhősös képet, kérdezzük meg a gyermeket, hogy mi jut róla eszébe!
Próbálják meg összekapcsolni a mai történetet a tegnapelőtti alkalommal!

Számítógép
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6.) Adjuk oda az Igés csillagot, amit ragasszon be a naplóba! Beszélgessünk arról, hogyan kapcsolódik

Igés csillagok,

a mai Igénk ahhoz, amivel eddig foglalkoztunk? Mit jelent az, hogy bármit is teszünk, azt jó lélekkel

olló, ragasztó

(jólelkűen) végezzük? Miért fontos a segítséget jó szívvel, jó lélekkel, végezni?

Csillagszüret - adventi lélekérlelő

MELLÉKLET 1. – TÁBLÁZAT
NEKEM EBBEN SEGÍT

ÉN EBBEN TUDOK NEKI
SEGÍTENI

