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MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ 

A HÚSVÉTI CSODA 

ÉVFOLYAM 

5-8. 

TANTÁRGY 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A történet részletesebb és pontosabb megismerésén 

túl a jézusi váltságmű iránt való érzékenyítés a 

történet eseményeibe, a szereplők helyzetébe, 

érzelmeibe való belehelyezkedéssel. A tanulók 

legyenek képesek az önkifejezésre, az elvont 

gondolkodásra, a kreativitásra, a kooperációs 

tevékenységben való felelősségteljes részvételre és a 

megalapozott értékelésre.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás teljes egésze a KIP (Komplex Instrukciós Program) módszerén 

alapul, ami röviden annyit jelent, hogy a foglalkozás elején kialakított 

csoportok tagjai egymásra különféle feladatokat bíznak a csoporton belül. 

Így a kevésbé aktív tanulók is hozzáteszik a magukét a munkához, illetve az 

eltérő képességektől heterogén csoportok tagjainak fejlődését nem 

akadályozza a közös munka. A csoportmunka keretein belül a közös feladat 

megoldásán túl az egyéni munka is előtérbe kerül.  

A foglalkozás lehetőséget ad az évezredeket átívelő krisztusi váltságmű 

„közelebb kerülésére” azzal, hogy esetenként mai helyzetekre és a gyerekek 

körében is ismert területekre építi a feladatokat, ezzel segítve az önkifejezés, 

a kreatív és elvont gondolkodás fejlődését.   

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő; laptop/számítógép; cetlik; M1: Húsvéti szófelhő; 

Eszközkosarak (4 db); Történetek a Bibliából c. könyv (4 

db); M3: Csoportfeladatok 1; M5: Csoportfeladatok 2 

 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó 
MELLÉKLETEK a Református Tananyagtárban 
(reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 
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1’ 
Motiváció, 
célkitűzés 

Pár szóban beszélgessünk arról, hogy a tanulók szerint mit jelent az, hogy 

Jézus örökké köztünk él!  
 

A táblára felírhatjuk 

a válaszok 

címszavait. 

3’ 
Csoport-
munka 

előkészítése 

Osszunk ki minden tanulónak egy cetlit, vetítsük ki a szófelhőt, és kérjük 

meg a gyerekeket, hogy a cetlire írjanak fel egy nekik tetsző szót a 

szófelhőből. 

A szavakat figyelembe véve álljanak fel betűrendi sorrendbe, majd 4 

csoportra rendezzük őket!  

Minden csoport külön asztalnál foglaljon helyet.   

Kivetítő, 

laptop/számítógép 

Cetlik 

M1: Húsvéti szófelhő 

 

2' 

Szerepek 
kijelölése, 
csoport-

feladatok 
kiosztása 

A csoportok beszéljék meg és osszák el egymás között a következő 

szerepeket: szóvivő, írnok, eszköz- és időfelelős, kistanár 

A kistanár jöjjön ki a feladatért, az eszközfelelős a kosarakért! 

Eszközkosarak:  

csomagolópapír, filcek, 

olló, ragasztó, színesek, 

jegyzetpapírok 

Kisebb létszámú 

csoport esetén a 

kistanár vegye át a 

szóvivő szerepét, 

nagyobb létszámnál 

válasszuk külön az 

eszköz- és 

időfelelőst. 

M2: Pedagógus 

háttéranyag: A KIP-

módszer 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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15’ 
Csoport-
feladatok  

Mindegyik csoportnak osszunk ki egy Történetek a Bibliából c. könyvet és 

egy feladatot. Ezután olvassák el a könyvben a Húsvéti csoda c. fejezetet, 

majd oldják meg a feladatukat!  

1. csoport 

Talkshow-szerű tévéműsor  

2. csoport 

Facebook-bejegyzés készítése  

3. csoport 

Társasjáték vázlatának készítése  

4. csoport 

Rejtvény készítése „Elvégeztetett” megfejtéssel 

(A feladatok részletes leírása a 3. számú mellékletben található!) 

Történetek a Bibliából 

c. könyv – 4 db 

(csoportonként 1) 

M3: 

Csoportfeladatok 1 

A történettel 

közösen is meg-

ismerkedhetünk az 

ehhez készült videó 

segítségével 

M4: Történetek a 

Bibliából – A 

húsvéti csoda c. 

animáció 

Eszközigény: 

kivetítő, hangszóró 

12’ 
A csoportok 
beszámolója 
és értékelése  

A szóvivő vagy a csoport közösen bemutatja a feladatuk megoldását, 

vagy az elkészült munkát. 

A csoportok szóban értékelik egymás munkáját.   

 

Az elkészült 
munkákat 

ragasszuk fel a 
táblára, vagy 

állítsuk ki egy jól 
látható helyre 



 MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ 

 

 

 

 

10’ 
Csoporton 

belüli egyéni 
feladatok  

Minden csoportnak osszunk újabb feladatkártyákat. A kártyákon a 

csoportlétszámnak megfelelően 4 db feladat van, melyeket a 

csoporttagok egymás között elosztva, önállóan oldjanak meg.   

Az idő leteltével ellenőrizzük a megoldásokat: a tanulók olvassák fel a 

feladatukat és a válaszukat.  

M5: 

Csoportfeladatok 2 
 

2’ 
Óra lezárása, 

értékelés 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy egymás között beszéljék meg, ki-hogyan 

teljesítette a feladatát a csoporton belül, és szóban értékeljék egymás 

munkáját! 

Kérdezzük meg őket, hogyan érezték magukat az órán, mit visznek el 

magukkal, hogyan érezték magukat a csoportjukban!   

  

 


