Csillagszüret - adventi lélekérlelő

„Mindenkor örüljetek,… mindenért hálát adjatok...!”

CSILLAGSZÜRET 17.

(1Thessz 6,16-18)

ÖRÖM
A 17. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

Előkészület: Készítsünk vállfából egy mérleget, amelyet felakasztunk valahol a lakásban. (1.melléklet)
Tegyünk 10 kavicsot az egyik pohárba, így a mérlegünk látványosan megdől. Tegyünk a „mérleg” mögé
egy papírlapot, amire a pohár jelenlegi helyzetének megfelelően rajzoljunk mögé egy szívet, szomorú
arccal. Ezzel egy vonalban rajzoljunk egy szívet ugyanígy, csak vidám, mosolygós arccal (példa az 1.
mellékletben).
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Helyezzük el a lakásban a 2. mellékletben található cetliket, amelyeken pozitív és negatív attitűdök

es lap

szerepelnek. (2. melléklet)

Cetlik

1.) Kattintsunk a 17. csillagra, majd az Ige megjelenése után kattintsunk a tovább gombra és vetítsük

Számítógép

ki a képet, amelyen a kisfiú a járdán ülve sír! Kérdezzük meg: Mit gondolsz, mi történhetett, miért sír a
kisfiú? Hogyan vigasztalnád meg?

2.) a) Kattintsunk a tovább gombra és nézzük meg Lackfi János: A térdfájás öröme című történetéhez
készített videót!

b) A spontán elhangzott reakciók után kattintsunk a tovább gombra és vetítsük ki újra a szomorkodó
kisfiút! Most már tudjuk, mi történt vele – hogyan vigasztalta magát?

3.) Tudod, nagyon könnyű elsüllyedni a szomorúságban, pláne, ha mindenben és mindig csak a rossz
dolgokat vesszük észre magunk körül.

a) Mutassunk rá az előkészített mérlegre. Kérdezzük meg: mit lát, vajon mindez mit jelképez? Nézzünk
bele a poharakba: mi a különbség a két pohár között? (Az egyik tele van, a másik üres.) Hogyan
tehetnénk vidámmá a szívet? (Valahogy el kellene érni, hogy a mérleg átlendüljön.)
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b) Elrejtettünk sok-sok cetlit a lakásban. A cetliken szerepelnek olyan mondatok, amik szomorúvá
tesznek valakit, viszont olyanok is vannak, amik örömet okozhatnak, amikért hálásak lehetünk. A
feladat, hogy megtaláljuk az örömteli gondolatot, a szomorúakat viszont hagyjuk figyelmen kívül!

c) Amikor megtalálta az összes örömcetlit, akkor kérdezzük meg, hogy vajon most mi a következő lépés?
Álljunk a mérleg elé, olvassuk fel felváltva fel a cetliken lévő mondatokat, vegyünk ki egy-egy kis követ
a szomorú pohárból és tegyük át a másikba! Amint ez megtörtént, adjunk a gyermek kezébe egy

Ragtapasz
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ragtapaszt, és üljünk le. Kérdezzük meg, hogy mit látunk most? Mi történt? Mit tanultak ebből a
játékból?

d) Kérjük meg a gyermeket, hogy ragassza be a ragtapaszt a füzetébe, közben pár szóban
beszélgethetünk arról, hogy mire fogja emlékeztetni őket ez a ragtapasz!
Változat: Olvasni nem tudó gyerekekkel úgy játsszunk, hogy szomorú és mosolygós szmájlikat szórjunk
szét. A 10 mosolygós arc megtalálása után a kavicsokat egymást váltva tegyük át egyik pohárból a

Szmájlik

másikba, mindegyik előtt mondjuk el, hogy abban a pillanatban (vagy azon a napon, héten) miért
vagyunk hálásak, mi az az apró dolog, ami örömet okozott nekünk.

4.) Adjuk oda az Igés kártyát, a gyermek ragassza be a naplójába!
Adjuk oda a Derűlátó-jelvényt is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe. Beszélgessünk arról, hogy mit jelent
az a szó, hogy derűlátó és hogyan kapcsolódik a mai alkalmunkhoz?
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MELLÉKLET 1. – MÉRLEG
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MELLÉKLET 2. – CETLIK

☹

FÁJ A LÁBAM.
MEGBÁNTOTTAK.
ROSSZUL SIKERÜLT A
MATEKDOGÁM.
UTÁLOK KORÁN KELNI.
BÉNA VAGYOK.

NEM SZERETEM, AMI
EBÉDRE VAN.
NEM TUDUNK KIMENNI,
MERT ESIK AZ ESŐ.
UTÁLOM EZT A PULCSIT,
AMIT ANYU RÁMADOTT
REGGEL.
MÁR MEGINT NEM
SIKERÜLT!
APÁNAK HÉTVÉGÉN
MEGINT DOLGOZNIA KELL.
☺

SÜT A NAP.

VAN CSALÁDOM.

VAN MIT ENNEM.

VANNAK BARÁTAIM.

VAN OTTHONOM.

VANNAK JÁTÉKAIM.

VAN IVÓVIZEM.

VAN MIBE FELÖLTÖZNÖM.

ISTEN NAGYON SZERET ENGEM.

MEGTAPSOLTAK.

