Csillagszüret - adventi lélekérlelő

CSILLAGSZÜRET 20.

„Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden
fényes csillag!” (Zsolt 148,3)

LELTÁR
A 20. foglalkozás digitális tartalma elérhető a csillagra kattintva:
TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

●

Az alábbi foglalkozástervezet önálló (nem összefüggő) ötleteket kínál, ezekből lehet kiemelni és
variálni az összefoglaló alkalomhoz.

●

A foglalkozást a csillagra kattintással, az ige megjelenítésével kezdjük, a lezárását pedig a ’záró
szakasz’ elnevezésű tevékenységgel.

●

A választható tevékenységek leírásánál található jelek magyarázatai:
Egyszerű, rövid feladat

Dramatizálás

Közepes hosszúságú feladat

Ének

Hosszabb felafat

Beszélgetés, önkifejezés
Rajzolás, színezés

Írás
Olvasás

1.) Kattintsunk a 20. csillagra, jelenítsük meg a mai alkalom igéjét a kivetítőn.

Kivetítő,
számítógép

2.) Választható tevékenységek:
a)
A gyerekek párosával húzzanak egy-egy jelenetleírást, és készüljenek fel annak rövid előadására. A

Jelenetek,

többiek nyissák ki a naplójukat a jelvénygyűjtőnél, a feladatuk, hogy találjanak egy olyan jelvényt,

jelvénygyűjtő

amelyikhez szerintük a leginkább kapcsolódik a jelenet, mondják meg, hogy miért azt választották és
azt melyik szereplőnek adnák (pl. Szerintünk a jószívűséghez kapcsolódik, mert Panna irigyen viselkedett
ahelyett, hogy a csokit megosztotta volna a tesóival. A jószívű jelvényt ezért Pannának adnánk.) Amelyik
páros kitalálja, az következik. (1. számú mellélet)
b)
Tegyük fel a táblára a mellékletben található ismert képeket! A gyerekek feladata, hogy néma csendben
úgy csoportosuljanak a képek alatt, hogy mindegyiknél annyian álljanak, ahány szereplő van a képen!
Azok, akik egy képnél állnak, vigyék magukkal a képet, és gyakorolják el annak minél pontosabb élő
szobros megjelenítését (figyeljenek a testtartásra, az arckifejezésekre stb.). Minden csoport mutassa be
az állóképet! A többiek feladata, hogy – jelentkezés alapján – a pedagógus által hangoztatott jelvény
szerint alakítsák át a jelenetet (pl. JÓSZÍVŰSÉG – hogyan alakulna át a jelenet, ha a jószívűségé lenne a
főszerep). (2. sz. melléklet)

Tábla,
képek
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c)
Minden gyermeknek osszunk egy csillagot és sötétítsünk be a teremben! Amíg a lámpa ég, a gyerekek

Csillagok,

a fejük tetejéhez tartott csillaggal mozoghatnak, de abban a pillanatban, ahogy lekapcsoljuk a villanyt,

zseblámpa

szoborrá kell merevedniük. Ilyenkor válasszunk ki egy gyermeket, annak a csillagát világítsuk meg
zseblámpával és kérdezzünk tőle! Kérdéslehetőségek pl.: Melyik jelvényt „gyakoroltad” azóta? Mondj
példát!; Melyik történet volt a kedvenced?; Melyik foglalkozás alkalmával érezted magad a legjobban?;
Számodra melyik jelvény szerint a legnehezebb cselekedni?; Melyik jelvényre vagy a legbüszkébb?; stb.
Kivetíthetjük a megszerzett jelvényeket, hogy könnyebb legyen választani. (Dig.segédanyag: Jelvények
című lap)

Kivetítő,
számítógép

d)
Énekeljünk! Tanuljuk meg az alábbi énekek valamelyikét:
Ahány csillag van az égen; A sötétség szűnni kezd már; Betlehemi csillag csodafényt ád; Csillag gyúlt a

Kivetítő,

sötét égen; Szép hajnalcsillag, Jézus ragyogj fel; stb. (Dig. segédanyag Énekek 1, és Énekek 2. c. lapok)

számítógép

Változat: Tudnak-e a gyerekek olyan népdalt/ifjúsági éneket, amelyben szerepel a csillag szó?
Versenyezzünk, ki tud többet!
e)
Kattinsunk a ’Hiányzó szavak’ elnevezésű lapra a digitális segédanyagban az interaktív feladathoz!

Kivetítő,
számítógép

f)
Osszuk ki párosával az alkalmakhoz kapcsolódó bibliai Igék mondatrészeit, a gyerekek feladata ezeket

Igék

párosítani. (3. sz. melléklet)
g)
Írjunk rövid imádságot! Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszanak ki három jelvényt a jelvénygyűjtőből
és azzal kapcsolatban fogalmazzák meg imádságban, hogy bizonyos helyzetekben melyik helyes
attitűdre van szükségük, pl.: Uram kérlek segíts türelmes lenni, amikor a kistesóm nem hagy tanulni;

Napló,
jelvénygyűjtő

Hadd tudjak segítőkész lenni, amikor anyának szüksége van rám; stb.
h)
Az ’Amerikából jöttem’ játékhoz hasonlóan a gyerekek 2-3 fős csoportokban válasszanak ki egy jelvény,

Jelvénygyűjtő

és azzal kapcsolatban találjanak ki és adjanak elő egy jelenetet. A többiek feladata, hogy kitalálják,
melyik jelvényről készült a jelenet. (Ha úgy könnyebb, a szereplők beszélhetnek is.)
i)
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek egy rajzot a naplójukba: Az én Csillagszüretem, vagy Adventi
utam Jézus felé címmel!
Változat: Rajzolják le azt az alkalmat, amelyiken a legjobban érezték magukat! A rajzokat előre kiosztott
papírokra is rajzolhatják, amiket kitehetünk egy közös felületre a teremben.

Napló
Színes ceruza
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j)
Kérjük meg a gyerekeket, hogy töltsék ki az 4. sz. mellékletben található listát és ragasszák be a
naplójukba! A saját válaszait mindenki olvassa fel, aki hallja a nevét, álljon fel egy pillanatra.

Lista,
ragasztó

3.) Zárószakasz
a) Az alkalom lezárásaként osszuk ki a 5. sz. mellékletben található útmutatót, ezt a gyerekek ragasszák
be a Naplójukba. Köszönjük meg nekik az eddigi közös utazást, lélekérlelést! Mondjuk el, hogy bár a

Útmutató,
ragasztó

Betlehembe tartó utazásunk még nem ért véget, innen mindenki egyedül, szülői segítséggel megy
tovább. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a naplóba ragasztott útmutatót mindenképpen mutassák meg a
szüleiknek, hogy a következő négy napban tudjanak segítséget kérni tőlük.
b) Osszuk ki az Igés kártyákat, a gyerekek ragasszák be a naplójukba!
Osszuk ki a Leltár-jelvényeket is, ez kerüljön be a jelvénygyűjtőbe.

Napló,
Igés kártyák
Jelvények,
olló, ragasztó
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MELLÉKLET 1. – JELENETEK
Anya már többször megkérte Pistit, hogy segítsen
kiporszívózni, Pisti viszont mintha meg sem hallaná, Hugi már megint azzal nyaggat, hogy játsszak vele.
tovább nyomkodja a telefonját.
Laci a boltban kapott 20 forint visszajárót, miután
Panna a Mikulástól egy csomó csokit kapott, de

megvette a fincsi rántott húsos szendvicset. A bolt

inkább elrejti egy biztonságos helyre, nehogy a

előtt meglátott egy koldust, de inkább gyorsan

tesói kérjenek tőle.

elfordította a fejét és elsietett mellette, mint hogy
segítsen rajta.

Marci látta, hogy a lépcsőházban az idős néninek
tele van a keze nehéz szatyrokkal, mégsem segített
neki felmenni a lépcsőn.
Krisztián odament a kicsikhez és erővel elvette
tőlük a labdát, mert ő akart vele játszani.

Barni megint nem engedte Janinak, hogy beálljon
focizni, pedig ő nagyon szeretett volna.
Rózsika néni és Marika néni ha találkoznak a piacon,
mindig fél órán keresztül csak arról panaszkodnak,
hogy mennyi rossz dolog történik.
Kriszti szüleinek kevés pénzük van, így csak nagyon

Józsit megkérte Apukája, hogy kapcsolja ki a tévét,
de Józsi nem akarta, így elkezdett vele feleselni.

ritkán tudnak elmenni nyaralni. Bezzeg Sáriék
mindig külföldre mennek. Ilyenkor Kriszti mindig
azt kívánja, bárcsak ő is Sári családjába született
volna.
Andris tudja, hogy ő a legjobb matekos az

Jancsi látja, hogy az egyik iskolatársa elesett, de

osztályban, de Peti hiába kéri, hogy segítsen a

elsétál mellette, rá sem hederít.

matek háziban, nem akar, mert inkább játszana a
többiekkel.
Kati nagymamája, aki a vírus miatt egész nap

Anya azt mondta Tündinek, hogy csak vacsora után egyedül van, felhívta Katit, hogy beszélgessenek, de
eheti meg a csokit, Tündi mégis megette.

Kati azt mondta, hogy nem ér rá, mert éppen
a kedvenc sorozata megy a tévében.
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MELLÉKLET 2. – KÉPEK

☹
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MELLÉKLET 3. – IGÉK

"...ÉS FELKEL A
"...EGYMÁST KITARTÓAN,
JÉZUS MONDJA: „AKI PEDIG CSAK
EGYETLEN POHÁR FRISS VIZET AD
INNI
"...MEGVAN AZ IDEJE MINDEN
„MAGA A BÉKESSÉG URA ADJON
NEKTEK MINDIG MINDEN
„…MERT TUDJÁTOK, HA VALAKI
VALAMI JÓT
„…A JÓKEDVŰ ADAKOZÓT
„AMIT CSAK SZERETNÉTEK, HOGY
AZ EMBEREK TEGYENEK VELETEK,
MINDENBEN
"ASZERINT, HOGY KI-KI MILYEN
LELKI AJÁNDÉKOT KAPOTT,
LEGYETEK
„…ÚGY SZERESSÉTEK EGYMÁST,
AHOGY ÉN
„…HA SZERETJÜK
"TISZTELD
"A TESTVÉRI SZERETET MARADJON
„AMIT TESZTEK, JÓ
„A SZELÍD VÁLASZ LECSILLAPÍTJA A
HARAGOT, A BÁNTÓ SZÓ
„…LEGYETEK KITARTÓAK AZ
EGYMÁS
„MINDENKOR ÖRÜLJETEK,…
MINDENÉRT
„A REMÉNYSÉG ISTENE PEDIG
TÖLTSÖN BE TITEKET A HITBEN
TELJES

hajnalcsillag szívetekben.”
tiszta szívből szeressétek."
egynek e kicsinyek közül…,
semmiképpen sem fogja
elveszteni jutalmát.”
dolognak az ég alatt.”
körülmények között békességet.”
tesz, visszakapja az Úrtól.”
szereti Isten.”
ugyanúgy tegyetek ti is velük…”

egymásnak szolgálatára..."
szerettelek titeket.”
egymást, Isten lakik bennünk.”
apádat és anyádat…!”
meg közöttetek.”
lélekkel végezzétek…”
viszont haragot szül.”
iránti szeretetben…”
hálát adjatok...!”
örömmel és békességgel…”
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MELLÉKLET 4. – GYORSLELTÁR
AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN Ő VOLT AZ OSZTÁLYBAN VELEM A LEG…

… TÜRELMESEBB:

… JÓSZÍVŰBB:

…SEGÍTŐKÉSZEBB:

…HŰSÉGESEBB:

AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN Ő VOLT AZ OSZTÁLYBAN VELEM A LEG…

… TÜRELMESEBB:

… JÓSZÍVŰBB:

…SEGÍTŐKÉSZEBB:

…HŰSÉGESEBB:
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MELLÉKLET 5. – ÚTMUTATÓ

Kedves Családok!
Adventi lélekérlelő utunkat az iskolában befejeztük, az utolsó négy csillag leszüretelése önálló feladat
lesz. A cél, hogy minden gyermek a saját csendjében és maga módján érkezzen meg Jézus születésének napjára
Betlehembe.
Ehhez legalább egy felnőttre lesz szüksége, hogy ő segítse az elindulást, emlékeztesse az utolsó lépések
megtételére, és együtt örüljön vele, ha karácsonyra lelkileg felkészült, elhivatott csillagszüretelővé válik.
Az alkalmakhoz naponként (hétfőtől csütörtökig) kb. 15-20 perc szükséges.
Fontos, hogy a Csillagszüret- foglalkozások nem kötelezőek és nem házi feladatok. Szeretnénk, ha a gyermek
belső motivációt érezne arra, hogy befejezze és a jelvénygyűjtője tele legyen, és örömmel, nem teherként élné
meg az utolsó lépések pillanatait.
Az otthoni feldolgozáshoz szükséges technikai információk a következők:
1. A Csillagszüret internetes oldala az alábbi QR-kódot beolvasva, vagy a következő lépésekkel érhető
el: www.reftantar.hu –> Aktuális –> Advent 2020

2. A naptáron minden nap megjelenik egy új csillag, amire kattintva megtalálható az aznapi digitális
segédanyag. A naptár a Csillagszüret oldalán a

-ra kattintva érhető el.

3. Szükséges továbbá a ‘21-24. csillag - Érkezések’ c. útmutató dokumentum is, amit a nagy csillag alatt,
a ’Letölthető foglalkozástervezetek’ vagy a ’Háziszüret’ menüpont alatt lehet megtalálni.
4. További szükséges eszközök (ezeket a gyermek már tudja ☺): Napló, a Naplóba ragasztott
jelvénygyűjtő lap, színes ceruza, valamilyen digitális eszköz (számítógép, tablet, laptop, telefon).

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk szeretteik körében!
Református Tananyagfejlesztő Csoport
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MELLÉKLET 6. – IGÉS KÁRTYÁK
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MELLÉKLET 7. – JELVÉNYEK

