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JÉZUS, A „NAGYON-NEM-TITKOS” KARMESTER 

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA 

ÉVFOLYAM 

3–4. 

TANTÁRGY 

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁS 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja a pünkösdi történet 

részletes megismerése, illetve annak az üzenetnek az 

elmélyítése, hogy Jézus nem hagyott minket 

magunkra, hanem a Pártfogó által ma is közöttünk 

munkálkodik, nekünk pedig feladatunk, hogy 

figyeljünk rá, és előnyünk, hogy ezt megtehetjük.  

Cél, hogy a foglalkozásban jelentős szerepet kapó 

csoportmunka folyamatainak segítségével fejlesszük 

és elmélyítsük a szociális kompetenciákat, a 

kooperációs hajlandóságot; a csoporton belüli 

személyre szabott feladattal pedig az önismeretet, és 

a társakért való felelősségvállalást.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás 3 nagy részből áll:  

 az első részben a tanulók megismerkednek a történettel vagy elmélyítik 
eddigi ismereteiket; 

 a második részben a gyerekeket csoportokba rendezzük, és kiosztjuk a 
csoporton belüli szerepeket, majd a történettel kapcsolatos kvízjátékra 
kerül sor; 

 a harmadik részben pedig a ’Titkos karmester’ elnevezésű játék 
segítségével mélyítjük el az applikációt.  

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop/számítógép; M1: Animáció; M2: Kérdések 

a kvízjátékhoz 

 

 A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 
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5’ Ráhangolás  

Kezdjük a ’Nagy szél fúj azokra…’ c. játékkal a foglalkozást! Ismertessük a 

szabályokat a gyerekekkel:  

Ha igaz rád az állítás, akkor szaladj a terem egyik végébe, ha nem igaz, a 

másik végébe. Nézz körül, kikkel vagy egy csapatban! 

Állítások: 

Nagy szél fúj azokra, … 

- akiknek egynél több testvérük van 

- akik szőke hajúak 

- akik szeretnek olvasni 

- akik voltak vasárnap templomban 

- akik a múlt héten meglátogatták a nagymamájukat, stb. 

A tapasztalatok megbeszélése: sok mindenben különbözünk, de sok 

mindenben egyformák vagyunk. 

 

Ha van elég hely, 
akkor lehet a 

szaladgálós verzió, 
ha nincs, akkor csak 

álljanak 
fel/guggoljanak le a 

gyerekek. 
Tetszőleges 

állítások a csoport 

összetételétől 

függően. 

3’ 
A csoport-

munka 
előkészítése 

Alakítsunk 5–7 fős csoportokat a következő szerepekkel: 

csapatkapitány; szóvivő; írástudók; rendfelelős; időfelelős; írnok. (A 

csoportszerepek részletesebb leírása a feladatoknál található.) 

 
A csoportok eltérő 

létszámúak is 
lehetnek! 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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7’ 
Ismerkedés a 
történettel,
motiváció 

Nézzük meg közösen A pünkösdi csoda és az örömhír terjedése c. videót! 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy nagyon figyeljenek, mert a videó 

után csapatversenyt rendezünk, aminek a kérdései a filmen 

alapulnak majd!  

Kivetítő, 
laptop/számítógép 
M1: Történetek a 

Bibliából – A pünkösdi 
csoda és az örömhír 

terjedése c. animáció 

 

20' 
Gyorsasági 
kvízjáték 

Ismertessük a gyerekekkel a kvízjáték szabályait! Osszunk ki minden 

csapatnak egy-egy kérdéssort. A kvízjáték során a csapatok egymás után 

következnek. Minden csapatnak összesen 3 percig van lehetősége 

válaszolni, ha lehetelik a 3 perc vagy helytelen választ adnak, a következő 

csapat jön. A csapatok célja, hogy a rendelkezésükre álló idő alatt minél 

több pontot gyűjtsenek.  

A válaszokat az írnokok kikereshetik a könyvből is! Ha minden csapat 

sorra került, és még maradt kérdés, azokat egyenként tesszük fel 

a csapatoknak. 

Eredményhirdetés, értékelés: a csapatkapitány számoljon be arról, hogy 

ki miben segített, miben volt ügyes. 

M2: Kérdések a 
kvízjátékhoz 

A válaszokat az 
írnokok 

kikereshetik a 
könyvből is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak pozitív 
visszajelzés 

fogadható el! 
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6’ 
Rávezetés az 

üzenetre 

Játsszuk a ’Titkos karmester’ elnevezésű játékot! 

A szabály, hogy egy gyermek kimegy a teremből, a többiek közül pedig 

kiválasztunk egy karmestert. A feladat, hogy mindenki a karmester 

mozdulatait utánozza, a bejövő pedig találja ki, hogy ki lehet az.  

 

 

4’ 
Óra lezárása, 

értékelés 

Bár Jézus a tanítványok szeme láttára ment fel a mennybe, mégis 

megígérte, hogy a Szentlélek –vagy ahogy Jézus hívja, a Pártfogó – mindig 

közöttünk lesz. 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mi kellett ahhoz, hogy tudjuk utánozni 

a karmester mozdulatait? /Folyamatosan figyelni rá; a közelében lenni; 

nem azt tenni, amit mi akarunk (ezzel másokat összezavartunk volna és 

eltereltük volna a figyelmüket az igazi karmesterről); az ő mozdulatait 

utánozva segíteni másoknak, akik előtt esetleg el volt takarva, stb./ 

Jézust bár nem látjuk, mindig a tudtunkra adja, hogy mit csináljunk, 

hogyan viselkedjünk, „hogyan mozduljunk” egy-egy élethelyzetben! Ezt 

tanítja nekünk a Biblia is, de sokszor érezni is szoktuk, hogy amit teszünk, 

helyes vagy helytelen (lelkiismeret). Figyeljünk Jézusra, a „nagyon-nem-

titkos” karmesterre, aki közöttünk mozog, és azt szeretné, hogy vele 

mozduljunk, rá figyeljünk, és kövessük Őt! 

 

Ha van rá időnk, 
kérdezzük meg a 

kiküldött 
gyermeket is, hogy 

hogyan érezte 
magát, mire figyelt, 

honnan jött rá, 
hogy ki a karmester 

(mindenki rá 
figyelt).  

 

 


