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A szelíd válasz lecsillapítja a haragot,

CSILLAGSZÜRET 15.

a bántó szó viszont haragot szül. (Péld 15,1) / Károli f.

SZELÍDSÉG

A 15. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:
SZÜKSÉGES

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

ESZKÖZÖK

1.) Kattintsunk a 15. csillagra, majd az Ige megjelenése után kattintsunk a tovább gombra! Közösen

Számítógép

végezzük el a feladatot! (Szelíd vagy indulatos? Melyik kifejezés melyiknek felel meg?)

2.) a) Kattintsunk a tovább gombra és hallgassuk meg Lackfi János: Szelídség avagy mindennek van
határa című történetét a szerző előadásában!
Képek

b) Adjuk oda a történethez kapcsolódó képeket! Hallgassuk meg még egyszer a hanganyagot!
A gyermek feladata, hogy hallás után tegye sorrendbe a történet képeit. Segítsük azzal, hogy a 2. számú
mellékletben található mondatok elhangzása után megállítjuk a hangot, hogy legyen ideje kiválasztani
a megfelelőt.

Számítógép

3.) A tovább gombra kattintva nézzük meg a történet videóját is, ezzel ellenőrizve az előző feladatot.
A képváltások előtt állítsuk meg a videót, és minden alkalommal beszéljük meg, hogy az adott helyzet
ismerős-e – keressünk példákat a gyermek saját életéből!
A párhuzamok megosztása után kérdezzük meg, hogy az adott helyzetekben kinek és hogyan kellene
szelíden viselkednie, reagálnia!

4.) Kérdezzük meg, hogy ő milyen helyzetekben (családon kívüli példákat is hozzanak!) lesz indulatos,
Plüss állatok

dühös, mikor veszti el a türelmét!
Gondoljunk a magunk életére és válasszunk ki egy helyzetet, amit plüss állatok segítségével a felnőtt
előad. Fontos, hogy megjelenjen benne az indulat! Kérjük meg a gyermeket, hogy nagyon figyeljen, az
ő feladata, hogy felismerje, amikor jelenik meg a jelenetben az indulat, és ekkor állítsa meg a
szereplőket (pl. tapssal), akik abban a pillanatban szoborrá merevednek. Ezután adjon tanácsot, hogy
mit tegyünk ahhoz, hogy a jelenet ne indulattal, hanem szelídséggel érjen véget!

Napló,

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

Igés kártyák

Adjuk oda a Szelíd-jelvényt is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe.

Jelvények,

.

olló, ragasztó
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MELLÉKLET 1. – KÉPEK
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MELLÉKLET 2. – MONDATOK
A hanganyagot a következő mondatok elhangzása után állítsuk le:
1. Cím
2.: Általában szelíd vagyok.
3. És akkor csodálkozik a kedves szülő, hogy vörös fejjel üvöltök, és kikergetem hugit a szobából.
4. Apa szerint nem azzal van a baj, hogy nem érek rá a húgommal foglalkozni, hanem hogy hogyan mondom
meg neki.
5. Nincs alma, mars vissza, szeretnének egy kicsit kettesben beszélgetni.
6. Ekkor már nem voltak olyan szelídek.
7. Pedig nekem a szelídséget ajánlották, amikor hugi felbosszantott.
8. Nekem azért mégis az egyetlen saját helyem.

