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A NYOMORÚSÁGBÓL ISTEN MEGSZABADÍT 

 

ISTEN MEGSZABADÍTJA NÉPÉT 

 

ÉVFOLYAM 

3. 

TANTÁRGY 

REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

 
A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás egészén Isten mint Menedék képe húzódik végig. A játékos, 

olykor dramatizált elemeket tartalmazó feladatokkal a tanulók közelebb 

kerülhetnek annak a Szabadító Istennek a szeretetéhez, aki félelmeiktől meg 

tudja őket szabadítani. A félelem és biztonság, a szorongás és megnyugvás 

párhuzamai és ellentétei kísérik végig a foglalkozást, sok teret engedve a 

gyerekek önkifejezésének, az üzenet folyamatos elmélyítésének.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

 
Projektor, laptop; Zajt keltő tárgy; M1: Képek; M2:Kérdések 
M3: Animáció; Biblia; M4: Online feladat, 
tablet/mobiltelefon; M5: Ének és M6: Énekszöveg; M8: 
Ötletek; M9: Interaktív játék 
 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 

Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 

Cél, hogy a tanulók felismerjék Isten szabadító, féltő 

és lehetetlent nem ismerő szeretetét, és meglássák 

Mózesben az Ő szolgáját, aki felelősséggel és 

áldozatosan kísérte népét Istennek 

engedelmeskedve. A foglalkozás célja továbbá az 

önismeret, önkifejezés és a bizonyos helyzetekben 

jelen lévő érzelmi attitűdök finomítása, a szociális 

kompetencia fejlesztése a csoportmunka és a közös 

játékok során. Megjelenik a digitális kompetencia 

fejlesztése online játékkal és az IKT-eszközök 

megfelelő és rendeltetésszerű használatával.  
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1’ Köszöntés, imádság 

4’ 
Ráhangolás, 
motiváció I. 

Keltsünk erős zajt valamilyen tárggyal. A gyerekek a zaj hallatán 

futkároznak a teremben biztonságos búvóhelyet keresve, amit sehol sem 

találnak. A zaj megszűnése a veszély elmúlását jelenti, ilyenkor a 

gyerekek kényelmes pózban feküdjenek le, pihenjenek meg. Ez a 

menedéktalálás nyugalma. Néhány váltás után a játék a pihenés 

állapotával fejeződik be. 

A feldolgozás kérdései:  

Hogyan éreztétek magatokat a játék alatt? Mi jutott eszetekbe, amikor 

menekülni kellett és mi, amikor biztonságban voltatok? Hol képzelted el 

a menedékedet? Most csak játszottunk, de vannak olyan 

élethelyzetek, amikor nagyon vágyunk a biztonságra! Mitől félsz? Mit 

teszel, amikor félsz? Mikor szoktad azt érezni, hogy nem vagy 

biztonságban? Mi szokott megnyugtatni? Soroljunk fel olyan helyzeteket, 

amiben biztonságban érzitek magatokat, amelyek nyugalmat adnak!  

Zajt keltő tárgy 

Variáció: Rajzolják 

le a gyerekek, mi 

elől menekültek, a 

lap másik oldalára 

pedig hogy mi a 

menedék, ahol 

biztonságban 

voltak. 

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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1' 
Ráhangolás, 
motiváció II. 

Készítsük elő pár szóban a történetet, például így: 

Féltek, rettegtek és biztonságos menedéket kerestek a zsidó rabszolgák 

Egyiptomban. Nem akkor ettek, ittak, amikor akartak, nem azt csinálták, 

amit akartak, állandóan dolgoztatták őket. Dicséret helyett korbáccsal 

verést és szidást kaptak. Egyedül Isten volt a menedékük. 

Nyomorúságukban Hozzá imádkoztak, fájdalmukban Istenhez kiáltottak, 

hogy mentse meg őket! Isten pedig meghallgatta imádságaikat, és 

szabadítót küldött.  

Ki volt a szabadító, és hogyan szabadult meg a rabszolgaságtól a zsidó 

nép? Kiderül a következő történetből!  

  

10’ 
Új anyag 

feldolgozása 
1.  

Rendezzük 4 csoportba a gyerekeket, majd kérjük meg őket, hogy 

minden csoport válasszon magának egy vezetőt, aki beszámol majd a 

következő feladat megoldásairól!  

Nézzük meg a történet videóját 5.16-ig (a csapásokig)!  

Tegyük ki a táblára a történet képeit összekeverve, majd osszuk a 

fennmaradó helyet 4 részre és írjuk/ragasszuk fel a kérdéseket! Minden 

csoport egy kérdést kap, és a csoport által választott vezető megkeresi 

azt a képet, ami a helyes választ tartalmazza. (gyékénykosár, gyilkosság, 

égő csipkebokor, Tíz csapás képei) 

M1: Képek – Mózes 
története 

M2: 1 csoport – 1 
kérdés 

M3: Történetek a 
Bibliából – Isten 

megszabadítja a népét 
c. animáció 
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5’ 
Új anyag 

feldolgozása 
2. 

A 10. csapás után, ami minden elsőszülött egyiptomi halálával végződött, 

a fáraó elengedte Isten népét. Elindultak boldogan, reménykedve, az 

Ígéret Földje felé gyermekeikkel, sátraikkal, állataikkal. 

De a fáraó nem tartotta be az ígéretét: hadseregével utánuk eredt, 

üldözőbe vette őket, és ismét félelmet keltett bennük. Menekülniük 

kellett, biztonságos menedéket találni, mint nekünk, az óra eleji 

játékban. Vajon van kiút ebből a félelmetes állapotból? Vajon Isten 

cserben hagyta őket, vagy csodát tett szeretett népével? 

Olvassuk fel a Bibliából a következő verseket!  

2Móz 14, 9–10 és 2Móz 14, 15–18 

Biblia 

 

5’ 

Frissítő játék 
Átkelés a 

karok 
tengerén 

„Az osztály felsorakozik két oszlopba. Egymással szembefordulnak a 

párok, és a két sor kialakít egy olyan széles ösvényt maga között, hogy az 

egymás felé kinyújtott kezeik épphogy összeérjenek. Egy vállalkozó 

kedvű teljes erőből belefut a két sor által kialakított folyosóba, ahol a 

karok akadályt képeznek. A sorfalat állók pont akkor emelik fel a 

karjaikat, amikor a futó elérkezik hozzájuk, mintegy tovahaladó 

hullámként.” * 

 
*.Játékleírás 

forrása: refpedi.hu 
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8’ 
Az új anyag 
elmélyítése 

Foglaljuk össze játékosan a mai órán tanultakat! A tanulók vegyék elő 

tableteiket, mobiljaikat, majd tetszőleges módon rendeződjenek 2-3 fős 

csapatokba.  

Minden csapat nyissa meg az online játékot!  

M4: Online feladat 
(Kahoot!) – Mózes 

története 

A team módot 
javaslom a classic 

helyett, mert akkor 
csoportban 2-3 

gyermeknek van 
egy tabletje vagy 

telefonja, és 5 
másodpercet hagy 
a program, mielőtt 
elindul a számláló, 

hogy a csapat 
egyeztesse a helyes 

választ. 

3’ 
Arany-

mondás  
 

Isten szabadításáért hálaéneket énekeltek és táncoltak a héberek 

örömükben, Őt dicsőítve. 

Az aranymondás szavaival jegyezzük meg, hogy Isten nem hagy 

magunkra a nyomorúság idején! Mondjuk el közösen az aranymondást!  

„Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam 

kiáltozásukat… mert ismerem fájdalmukat.” (2Móz 3,7)  

Ismételjük el háromszor, és a következő órán pedig a csoportban 

megszokott jutalomért (piros pont, kisötös, plusz, stb.) engedjük a 

gyerekeknek, hogy felidézhessék!   

 

A „megláttam” 
szónál távcsövet 

formázunk a 
kezünkből, a 

„meghallottam 
szónál a füleinkhez 
tesszük kezeinket, 

mintha 
hallgatóznánk, és 

az „ismerem” 
kifejezésnél a 

szívünkre tesszük a 
kezünket. Az 

igehely számait a 
kezeinkkel 

mutogatjuk. 
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5’ 
Énektanítás 

 

Énekeljük el/tanuljuk meg a ’Mélyből hozzád száll szavam…’ kezdetű 

ifjúsági éneket! Beszélgessünk arról, hogyan kapcsolódik a foglalkozás 

témájához! Engedjük a gyerekeknek, hogy önállóan megoszthassák a 

gondolataikat!  

A mélyből hozzád száll szavam… kezdetű ének.  

Fiúk/lányok egymásnak felelgetve énekelnek, a videóra.  

M5: Ének animáció – A 
mélyből hozzád száll 

szavam... 
M6: Énekszöveg – A 
mélyből hozzád száll 

szavam... 

A „visszhang” részt 
felváltva 

énekelhetik a fiúk 
és a lányok.  

 
M7: Zsidó 

örömtánc – Hava 
Nagila 

+6’ Munkáltatás Osszunk ki egyénileg megoldandó feladatlapokat a gyerekeknek.  M8: Ötletek – egyéni 
munkáltatások 

A feladat 
kihagyható, ha 

nincs rá idő, vagy 
feladható házi 
feladatnak is.  

+5’ Összefoglalás 

Tananyag összefoglalására a Történetek a Bibliából könyvhöz kapcsolódó 

interaktív játékot interaktív táblán 6 tanuló (képenként 1-1) a megfelelő 

sorrendbe teszi.  

M9: Interaktív játék – 
Történetek a Bibliából 

– Isten megszabadítja a 
népét 

A feladat 
kihagyható, ha 

nincs rá idő, vagy 
feladható házi 
feladatnak is.   

2’ Az óra lezárása, értékelés, közös imádság 

 


