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 AHOGY MI LÁTJUK 

A BŰNESET TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

2. 

TANTÁRGY 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A bibliai történet eseményeinek és üzenetének 

megértése. A szövegértés fejlesztése, az események 

sorrendjének meghatározása, a szóbeli szövegalkotás 

fejlesztése. A finommotorika, a kreativitás, a képi 

gondolkozás és ízlés fejlesztése. A szín- és 

formaérzék, valamint a térbeli látás alakítása, 

formálása. A kooperációs tevékenységek gyakorlásán 

keresztül a szociális érzékenység fejlesztése.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás két tanórán keresztül vezeti végig az alkotómunka folyamatát. 

Az első 45 percben a tanulók játékos és beszélgetős óraelemeken keresztül 

megismerkednek a történet eseményeivel, szereplőivel és a bűn fogalmával. 

A második 45 perc az alkotásé, amikor is a gyerekek csoportokban készítenek 

el egy képeskönyvet úgy, hogy az előre megbeszélt főbb eseményeket a 

csoportok tagjai külön-külön ábrázolják, majd munkáikat „egyesítik” a 

foglalkozás elején kiosztott sablonokon. A foglalkozás lezárásaként a 

gyerekek bemutatják egymásnak a munkáikat.  

 

 

 

 

IDŐKERET 

2 × 45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Laptop; kivetítő; csomagolópapír; vastag filcek; Blue Tack 
ragasztó; M1: Animáció; M2: Dobókocka; M3, M4: Online 
játék 1. és 2.; Képeskönyvalap (részletezve lent); színes 
ceruzák, filctollak; ragasztók 

 

 A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó 
MELLÉKLETEK a Református Tananyagtárban 
(reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  
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1. óra  
12’ 

Ráhangolás 

A foglalkozás bevezetéseként játsszunk szóláncot! A játék a következő 

szabályokkal működik:  

Osszuk három csoportra az osztályt, majd mindegyik csoportot állítsuk 

az egymástól megfelelő távolságra helyezett táblára ragasztott 

csomagolópapír elé.  

Feltesszük a kérdést: Mi van a kertedben?  

Az első tanuló mond egy szót, a következő elismétli, majd hozzátesz 

még egy szót, és így tovább bővítik, amíg valaki nem téveszt. Tévesztés 

esetén a szólánc újraindul. Mindig új szót kell mondani, ismételni nem 

szabad. Miután a gyermek kimondta az új szót, rögtön rárajzolja egy 

nagy csomagolópapírra.  

Pár perc eltelte után a gyermekek a helyükre mennek, és a 3 

csomagolópapírt egymás mellé ragasztjuk. 

Elkészült a gyönyörű kertünk, de valami baj történt: valaki éjszaka 

belopózott a kertbe és összekeverte a káposztákat a salátákkal! Az 

esetnek több szemtanúja is volt, hívjuk is gyorsan a rendőrt, hátha ki 

tudja deríteni, ki volt az elkövető! 

Csomagolópapír 
Filcek 

Blue Tack ragasztó 

A csoporton belüli 
filc átadása lehet a 

szóstaféta is. 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 
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10' Motiváció 

a.) Játsszunk nyomozós játékot, melynek a szabályai a következők: Egy 

gyermek kimegy az ajtó elé (ő lesz a rendőr). A bennmaradók 

választanak egy gyanúsítottat. Jól megfigyelik, külső-belső 

tulajdonságait átgondolják, majd behívják a rendőrt. A gyerekek a 

szemtanúk, jelentkeznek, a rendőr pedig szólítja őket. Mindenki mond 

egy igaz állítást a gyanúsítottról (akire nem szabad ránézni). A 

rendőrnek ki kell találni, kit gyanúsítunk. (Ezután a gyanúsítottból lesz a 

rendőr, a rendőr pedig a gyerekek közül választ egy új gyanúsítottat.) 

b.) Zárjuk le a játékot, és hangolódjunk rá a bűneset történetére átvezető 

beszélgetéssel: 

Mi ellen dolgoznak, küzdenek a rendőrök? 

Mi a bűn?  

Milyen rosszakat tehetnek az emberek/gyerekek? 

Sajnos a bűn, a rossz dolgok a világ kezdete óta vannak a Földön, vagyis 

majdnem a kezdete óta… Isten jónak, gyönyörűnek és tökéletesnek 

megteremtette a világot, képzeljétek, még az embert is! Akkor vajon 

mit történhetett? A bűn megjelenésének történetét nevezzük a Bűneset 

történetének. Nézzük meg együtt! 
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7’ 
Új anyag 

feldolgozása 
1. 

Történetek a Bibliából – Nézzük meg közösen a Bűneset történetéhez 

kapcsolódó videót! 

Kivetítő, 
laptop/számítógép. 
M1: Történetek a 

Bibliából – A 
Bűnbeesés – Az első 

bűn c. animáció 

 

10’ 
Új anyag 

feldolgozása 
2. 

Rendezzük 4 fős csoportokba a gyerekeket, majd minden csoportnak 

osszunk egy nagy dobókockát, melynek minden oldalán szerepel egy- 

egy kérdés a történettel kapcsolatban. A feladat a kérdések 

megválaszolása a tagok közötti szóforgóval, vagyis a gyerekek egymás 

után, felváltva válaszolnak a kérdésekre. A feladatot akkor teljesítették, 

ha a dobókockán levő összes kérdést megválaszolták.  

M2: Dobókocka 

 

Ismétlődő kérdés 
esetén a válasz újra 
el kell hangozzon. 

Variáció: 
Versenyfeladat is 
lehet – amelyik 

csapat előbb 
megválaszolja az 

összes kérdést, az 
nyer. 

6’ 
Új anyag 

feldolgozása
3. 

Határozzuk meg a történet 4 legfontosabb mozzanatát, állítsuk 

időrendbe az eseményeket egy nagyon egyszerű digitális játék 

segítségével!  

A második játék megoldását hagyjuk a kivetítőn! 

Kivetítő, 
laptop/számítógép. 
M3: Online játék 1. 
M4: Online játék 2. 

 

Az első játékban 
képek alapján, a 

másodikban 
alcímek alapján kell 

sorba rendezni.  
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2. óra  
30’ 

Új anyag 
feldolgozása

4. 

A mai órán képeskönyvet fogunk készíteni a Bűneset történetéről!  

a.) Csoportonként osszunk egy-egy képeskönyvalapot.  

b.) Beszéljük át a munkamenetet és a lépésekhez szükséges eszközöket! 

c.) A csoporton belül osszunk mindenkinek egy-egy rajzlapot, majd a 

gyerekek osszák szét maguk között a történet 4 részét a kivetítőn levő 

címeknek megfelelően, amelyet színes ceruza vagy filctoll segítségével 

megelevenítenek (ez egyéni munka). Hívjuk fel a figyelmet a lapokon levő 

számokra, az igényes munkára, a térkihasználásra, a színek szerepére, 

hangulatára!  

Képeskönyvalap: 
Azonos méretű üres 

lapok 1–4-ig 
beszámozva, színes 
ceruzák, filctollak, 

ragasztók 

 

 

15’ 
Új anyag 

feldolgozása
5. 

Az előre elkészített képeskönyvalapra az események sorrendjében 

ragasszuk fel az elkészült képeket. Ha elkészültek a csoportok, tegyenek 

rendet maguk körül. Kérjük meg őket, hogy gondolják át, hogyan 

mutatnák be egymásnak a munkáikat. Adjunk segítő támpontokat: kik a 

könyv főszereplői, melyik rajz melyik jelenetet ábrázolja, milyen 

technikával készültek az egyes képek, milyen hangulatot ábrázoltak stb. 

A csoportok álljanak ki az osztály elé, és mutassák be a műveiket! Ha 

elakadnak, támogassuk őket segítő kérdésekkel!  

Értékeljük a csoportok munkáit, és adjunk teret az ön- és 

társértékelésnek is!  

 

Variáció: Az 
események 

sorrendjének 
megfelelően 

mindegyik csoport 
egy-egy részt mutat 

be pl. 
némajátékkal. 

 


