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LÉGY ÁLDOTT, JÓ ATYÁNK! 

ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE 

ÉVFOLYAM 

1. 

TANTÁRGY 

REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

 

Az ötezer ember megvendégelése c. történet 

megismertetése a gyerekekkel. Bibliaismeret 

fejlesztése a történet megismerésével, az 

aranymondás megtanulásával. Verbális 

kifejezőkészség fejlesztése. Empátia fejlesztése, a 

történet átélésének segítése. Személyes 

tapasztalások megosztása. Felébreszteni a 

gyermekekben azt az igényt, hogy Istennek adjunk 

hálát mindenkor azért, hogy mindennap kerül az 

asztalunkra étel és ital.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás a hittanóra alapmotívumait (kereteit) figyelembe véve kíséri 

végig a tanulókat a történet mozzanatain, üzenetein. 

A „szüntelenül és mindenért” hálaadás gondolata kíséri végig a foglalkozást, 

ez jelenik meg az énekben, az imádságban, az aranymondásban és az 

applikációkban. A tervezet sok ötleten és feladattípuson keresztül mutatja be 

a bibliai történetek elmélyítésének lehetőségeit.  

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Laptop; kivetítő; tálak: zöldségek, gyümölcsök, kenyér; 
Történetek a Bibliából c. könyv; M1: Animáció; Blu 
Tack/mágnesek; M2: Igés kosár; M3: Énekkotta; M4: 
Képanyag 
 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  
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4’ 
Óra 

bevezetése 

Közös imádsággal és énekléssel kezdjük az alkalmat! Énekeljük el az „Itt 

van Isten köztünk…” (Ref. énekeskönyv 165.) kezdetű dicséretet!  
 

 

5' 
Rá-

hangolódás 

Terítsünk meg egy asztalt különböző ételekkel, legyenek rajta 

gyümölcsök, zöldségek, kenyér stb.! Beszélgessünk az asztalról, 

kérdezzük a gyerekektől: 

Miket láttok az asztalon?; Miért fontosak ezek az életünkben?; Mikor és 

mennyit szoktunk belőlük fogyasztani?; Hányszor kellene egy nap 

étkezni?; Mindenkinek van lehetősége ennyiszer enni egy nap? Miért?; 

Ki(k)től szoktátok kapni az ételeket?; Meg szoktátok hálálni? Hogyan?  

Gyümölcsökkel, 

zöldségekkel, kenyérrel 

megterített asztal 

 

1’ Célkitűzés 
A mai órán egy olyan történetet fogunk megismerni, amelyben az 

emberek hálát adtak azért az ételért, amit kaptak.  
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5’ 
Új anyag 

feldolgozása 
I.  

Olvassuk fel az Ötezer ember megvendégelése c. történetet, 

használjuk a képeskönyvet, és vetítsük ki a digitális táblára!  

Adjunk megfigyelési szempontot: koppantsanak a gyerekek az asztalon, 

ha a tanítvány szót hallják! 

Kivetítő, 

laptop/számítógép, 

Történetek a Bibliából 

c. könyv 

A történet 
bemutatásához a 

történettel 
kapcsolatos videót 
is megtekinthetjük. 
M1: Történetek a 
Bibliából – Jézus 

csodái c. animáció 

2’ Applikáció   

Jézus az 5 kenyérért és 2 halért hálát adott. Nagyon kevésnek tűnt ez a 

mennyiség, mégis Jézus megköszönte Istennek, hogy ennyit is adott. S 

ez a kevés is elég lett, sőt még maradt is belőle. Jézus, a tanítványok és 

a többi ember is hálát adott az ételért. Ahogy ők is hálát adtak a kapott 

ételért, úgy nekünk is hálát kell adni azért, amink van. Fontos, hogy 

mindig mindenért hálád adjunk Istennek, amit kaptunk Tőle. 

Az élelemért is, ami mindennap az asztalunkra kerül.  

Meg tudjuk köszönni az ételeinket imádságban étkezés előtt és után is, 

illetve énekszóval is.  
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6’ 
Arany-

mondás 

„Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott 

ülőknek…” (Jn 6,11)  

Írjuk fel az aranymondás szavait 12 „kosárra”! A gyerekek feladata, 

hogy a teremben elrejtett kosarakat keressék meg, majd – tanítói 

segítséggel – sorrendben ragasszák fel a táblára. Olvassuk el többször 

együtt az aranymondást!  

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ahogy Jézus a történetben hálát adott 

az ételért, úgy mi is minden étkezésnél adjuk hálát Istennek azért, hogy 

nem kell éhezzük, és van mit ennünk minden nap!  

Blu Tack/mágnesek 
M2: Igés kosár 

Variáció:  
A kosarakra kis 
indexképben 

felragaszthatjuk a 
történet 

eseményeit a 
szavaknak 
megfelelő 

sorrendben, a 
gyerekeknek így 

kell tanítói segítség 
nélkül a táblánál 

kirakni az 
aranymondást.  

4’ 
Új ének 

megtanulása 

Tanuljunk meg egy hálaadó éneket! 

„Az ételért, az italért  

légy áldott, jó Atyánk!” 

Az ismétlődő bemutatás során adjunk a gyerekeknek megfigyelési 

szempontokat, pl.: Hallgassátok meg, mit mond az ének arról, hogy ki 

legyen áldott és miért?  

Énekeljük el egymás után többször! Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra 

a lehetőségre, hogy nemcsak a hittanórán, hanem a közös étkezések 

alkalmával is elénekelhetik (pl. ebédnél), vagy akár otthon, a családi 

étkezésekkor.  

M3: Énekkotta  
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7’ 
Munkáltatás 

I. 

A történet kinyomtatott képeit daraboljuk fel, majd a tanulóknak 

párosával osszuk ki ezeket egy-egy borítékban! Miután a képeket 

kirakták, ragasszák fel egy papírlapra, és a megfelelő sorrendben 

helyezzék ki a táblára! 

A feladat elvégzése után, a képek alapján ismételjük át a történetet! 

Blu Tack/mágnesek 
M4: Képanyag 

Variáció: 
Minden gyerek kap 
egy rajzolt kosarat 

az aranymondással.  
Rajzolják le a 
kosárba, hogy 

mennyi halat és 
kenyeret adott a 
kisfiú Jézusnak! 

Az elkészült 
rajzokat ragasszák 
be a hittanfüzetbe! 

7’ 
Munkáltatás 

II. 

A történetben azt olvassuk, hogy Jézus megkérte a tanítványait, hogy 

ültessék le az embereket csoportokba. Mi is kérjük meg a gyerekeket, 

hogy két csoportba próbáljanak leülni úgy, hogy mindkét csoportban 

ugyanannyian legyenek! Adjunk körbe mindkét csoportban egy-egy 

kenyeret, amiből mindenki letörhet magának egy darabot, majd 

elfogyaszthatja. A „kenyértörés” közben adjunk hálát az ételért a tanult 

énekkel!   

Kenyér 

Ha van időnk, 
beszélgethetünk az 

agapéról, az első 
keresztyének 

úrvacsorájáról.  

4’ Óra lezárása 

Alkossunk egy kört! Az imádság bevezetéseként énekeljük el a „Szívem 

csendben az Úrra figyel…” kezdetű éneket, majd imádkozzunk! Adjunk 

lehetőséget a gyerekeknek, hogy imádkozhassanak a saját szavaikkal! 

Zárjuk le az órát az Úrtól tanult imádsággal!  

  

 


