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A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja a szociális kompetenciák 

fejlesztése: düh- és indulatkezelés, együttműködési 

készség, erkölcsi érzék, önismeret, empátia fejlesztése, 

felelősségvállalás másokért. A tanulóknak szülessen 

meg az igényük arra, hogy felismert indulataikban és 

haragjukban kérjék Istentől a megnyugvást és 

békességet.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

Mindenki szokott mérges lenni, mindenki életében előfordul, hogy dúl benne 

a harag vagy a gyűlölet. A kérdés csak az, hogy felismerjük-e ennek a pusztító 

hatását, illetve tudjuk-e kezelni ezeket az indulatokat. 

A foglalkozás az első tanórán a haragból fakadó indulatok felismerésén és 

kezelési technikáin vezeti keresztül a tanulókat, a második órán pedig egy 

közös, összegző produktum készül, mely emlékeztetőként az osztályterem 

falát díszítheti. József történetében sok különböző szituációban mutatkozik 

meg a harag, amely nemcsak a felismerésben segít, hanem azt is megmutatja, 

mit jelent a haragot is Istenre bízni, hogyan lehet indulatainkon az Ő 

segítségével túllendülni.  

IDŐKERET 

90’ 

Kivetítő, laptop; bagett; telefonok/tabletek; M1, M2: 
Térképek; M3: Animáció; üres papírok; M4: Avatar 
alkalmazás; M5 Képanyag; M6, M7: Bibliai Igék 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó 
MELLÉKLETEK a Református Tananyagtárban 
(reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  
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Foglalkozás 
előkészítése 

Már a szünetben készítsünk elő mindent, ami a foglalkozáshoz szükséges: rendezzük a termet csoportmunkára, 

készítsük elő az asztalokat. Tegyünk ki a tanári asztalra egy bagettet. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy telefonjaikkal (kiosztott tabletekkel) csatlakozzanak a wifihálózatra, és készítsük ki a 

szükséges eszközöket!  

A tanulók már az óra megkezdésekor üljenek 4 csoportban! 

 

1. óra 

4’ 
Motiváció 

a.) Vetítsük ki Egyiptom térképét és mutassuk meg a tanulóknak Gósen 

földjét! A mai órán az ókor egyik legnagyobb birodalmába, Egyiptomba 

utazunk vissza az időben. Gósen földje az ország egyik legtermékenyebb 

vidéke volt, a Nílus deltájában.  

b.) Azonban az éhínség ezt a vidéket is érintette, a termések, 

magok csak magtárakban maradtak meg. A bagett is egy olyan 

kenyérfajta, ami gabonából készül.  

Hívjunk ki két tanulót és kérjük meg őket, hogy játsszák el, hogy 

mérgesek egymásra és indulatosan törjék ketté/szakítsák el a bagettet! 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy tudják-e, mi az a kifejezés, amit a két 

tanuló bemutatott (kenyértörés).  

Kivetítő, 
laptop 

M1: Térkép 1.  

(Képek között a 2. kép) 
Bagett a tanári 

asztalon 

 

a.) Felsőbb 
évfolyamokon 

komolyabb 
térképet is 

használhatunk, pl: 
M2: Térkép 2. 

 
b.) Hívjuk fel a 

gyerekek figyelmét 
arra, hogy a 

kenyértörésről 
általában pozitív 

tartalommal 
beszélünk (utolsó 

vacsora)!  

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FdVkwYn7NEEssIsaVuDo0F3t0PmJ_3Vj
https://www.bibleistrue.com/qna/hcsbexodusmap.gif
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10’ Ráhangolás 

Kérjük meg a tanulókat, hogy a telefonjaikon (kiosztott tableteken) 

keressék meg a kenyértörés kifejezést, és aki megtalálta, tegye fel a 

kezét! Valaki olvassa fel, hogy mit talált!  

Beszélgessünk a tanulókkal a következőképpen:  

- Milyen indulat kell ahhoz, hogy idáig jussanak el a dolgok? 

(harag, gyűlölet)  

- Mondd ki hangosan, ami eszedbe jut a harag, gyűlölet szóról! Menjünk 

egyesével végig! Ha semmi nem jut eszedbe, passzolhatsz!  

Telefonok/tabletek 

Kenyértörés: Vitás 
ügynek, kérdésnek 

olyan végső 
rendezése, 
megoldása, 

eldöntése, amely a 
szemben álló felek 

között 
leszámoláshoz és 
szakításhoz vezet. 

(Forrás) 

 

Célkitűzés 
A mai alkalommal haragunkról, gyűlölködéseinkről és annak lehetséges kezeléseiről fogunk beszélgetni, 

József történetének segítségével.  

 

18’ 
Történet 

feldolgozása 
I.  

Nézzük meg a József történetéről készült videót és adjunk megfigyelési 

szempontokat! A csoportokon belül osszunk minden tanulónak egy üres 

papírt. A feladatuk, hogy gyűjtsék ki és írják le a történet szereplőit, 

majd tegyenek egy ’H’ (harag) betűt annak a személynek a neve mellé, 

aki a történet során megélt haragot vagy gyűlöletet.  

Kivetítő, 
laptop, 
papírok 

M3: Történetek a 

Bibliából – József 

története c. animáció 

 

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/k-33922/kenyertores-34D16/
https://www.youtube.com/watch?v=HbzvPLQ55r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HbzvPLQ55r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HbzvPLQ55r0&feature=youtu.be
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A feladat ellenőrzése előtt minden csoport válasszon magának egy 

szereplőt a történetből, róla nevezzék el a csapatukat, és válasszanak 

egy csoportvezetőt is, aki a feladat megoldását ismertetni fogja. 

Feladat megoldása:  

1. József „H” – testvéreire, főember feleségére  

2. József testvérei „H” – Józsefre, Jákóbra  

3. Főpohárnok „H” – fáraóra  

4. Fősütőmester „H” – fáraóra, Józsefre  

  

 

13’ 
Történet 

feldolgozása 
II. 

A csoporttagok az általuk választott szereplőt jelenítsék meg haragos 

állapotában, készítsenek róluk egy avatart! Minden csoport használjon 

egy telefont/tabletet, és nyissák meg az alkalmazást! 

Készítsenek avatart Józsefről, aki haragszik a testvéreire, vagy 

valamelyik haragos testvéréről, a gyűlölködő felügyelő feleségéről, stb.  

Miután a csoportok készen vannak, ellenőrizzük a megoldásokat! 

A csoportvezetők mondják el, hogy miért pont úgy képzelték el a 

szereplőt, milyen módszerrel ábrázolták a haragot, stb.  

Telefonok/tabletek 
 M4: Avatar alkalmazás 

A feladat 
ismertetésekor 

hívjuk fel a 
következőkre a 

figyelmet: Az avatar 
közös megbeszélés 
alapján készüljön, 

figyeljünk oda, 
hogy mindenki 
vegyen részt a 

közös 
gondolkodásban! 
(Akár úgy, hogy a 
csoportok tagjai 

egyenként tesznek 
hozzá egy-egy 

részletet az 
avatarhoz.) 
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2. óra 

15’ 
Érzékenyítés 

A történet képei közül válogassuk ki azokat, amelyek József életének 

nehéz szakaszait jelenítik meg, majd nyomtatott formában tegyük fel a 

táblára.  

Beszélgessünk! 

(A beszélgetést nagyban meghatározza a csoportdinamika, a 

csoporttagok egymáshoz való viszonya, illetve az általánosan megjelenő 

konfliktusok és szerepek. Az alábbi javaslat a beszélgetéshez opcionális 

feldolgozást kínál, ezt a fentiek értelmében kiegészíthetjük. Amit ehhez 

mindenképpen vegyünk figyelembe, az a feldolgozás célja, vagyis a 

harag romboló jellegének felismerése, illetve annak okai és 

következményei másokban és bennünk. Isten a szeretetre tanít minket, 

ezért kész arra, hogy a nem szeretetmotivált érzéseinktől 

megszabadítson, és a békességre való törekvés útjára vigyen. 

A felkészüléshez segítséget nyújtó vezérfonalak lehetnek: Gary 

Chapman: A szeretet másik arca, a harag; Birloni–Sík: Iskolai 

konfliktusok; Ercsei–Nikitscher tanulmánya; Lovas András igehirdetése 

– ezen kívül sok egyéb is megtalálható a témában az interneten 

illetve az asszertív kommunikációról való egyéb irodalmak.) 

A haragról sokan, sokfélét mondtatok.  

Te haragudtál-e már valakire és ha igen, miért?  

Papírok 
M5: Képanyag 

 
Válogatott képek 
József életének 

nehéz szakaszairól: 
testvérei gyűlölete; 
a kútban egyedül, 

elhagyottan; 
rabszolgalét 

Egyiptomban; 
ártatlanul a 
börtönben. 

 
A foglalkozás ezen 
pontján az iskolai 

zaklatásról is lehet 
beszélni. 

Ezzel kapcsolatos 
anyagok:  

1. Hosszú távú 
iskolai programok a 

bullying ellen 
2. És te 

megosztanád? – 
videó 

3. Say no to 
bullying – videó 

4. Ne nézd tétlenül, 
hogy másokat 

bántanak! – videó 
5. A bántalmazott 
szemszögéből – 

videó 

https://www.harmat.hu/uzlet/a-szeretet-masik-arca-a-harag/
https://www.harmat.hu/uzlet/a-szeretet-masik-arca-a-harag/
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2013/05/AVP_keretrendszer.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2013/05/AVP_keretrendszer.pdf
http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/letoltes/ercseinikitscher_tanulok_kozotti.pdf
http://www.gref.hu/hu/igehirdetes/bolcsesseg-igehirdetes-sorozat/harag-onuralom/
http://sokszinusegoktatas.hu/hirek/hosszu-tavu-iskolai-programok-bullying-ellen
http://sokszinusegoktatas.hu/hirek/hosszu-tavu-iskolai-programok-bullying-ellen
http://sokszinusegoktatas.hu/hirek/hosszu-tavu-iskolai-programok-bullying-ellen
https://www.youtube.com/watch?v=wYQT35kacwg&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=14&t=1s&fbclid=IwAR1N0hFaaukTa9BVCtz8GLYyYd9s8alWBH5RmV_EOVJijgaXBQw25dEJJCU
https://www.youtube.com/watch?v=wYQT35kacwg&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=14&t=1s&fbclid=IwAR1N0hFaaukTa9BVCtz8GLYyYd9s8alWBH5RmV_EOVJijgaXBQw25dEJJCU
https://www.youtube.com/watch?v=wYQT35kacwg&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=14&t=1s&fbclid=IwAR1N0hFaaukTa9BVCtz8GLYyYd9s8alWBH5RmV_EOVJijgaXBQw25dEJJCU
https://www.youtube.com/watch?v=Yx6UgfQreYY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yx6UgfQreYY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RilApLCx8HE&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=5&t=40s&fbclid=IwAR34p4d9RglB3r-3-4v7wuuycLGHNqMCZxVSJoAmM3yz_ha8Tr0Y0t_bnAw
https://www.youtube.com/watch?v=RilApLCx8HE&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=5&t=40s&fbclid=IwAR34p4d9RglB3r-3-4v7wuuycLGHNqMCZxVSJoAmM3yz_ha8Tr0Y0t_bnAw
https://www.youtube.com/watch?v=RilApLCx8HE&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=5&t=40s&fbclid=IwAR34p4d9RglB3r-3-4v7wuuycLGHNqMCZxVSJoAmM3yz_ha8Tr0Y0t_bnAw
https://www.youtube.com/watch?v=_LNtZWIOS0g&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=4&t=18s&fbclid=IwAR2c5pzJToLK7TLD_AXLstmWNL3AUG8KlCbUTdRCA-Pt0w2Ff1bA3Bbhn8k
https://www.youtube.com/watch?v=_LNtZWIOS0g&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=4&t=18s&fbclid=IwAR2c5pzJToLK7TLD_AXLstmWNL3AUG8KlCbUTdRCA-Pt0w2Ff1bA3Bbhn8k
https://www.youtube.com/watch?v=_LNtZWIOS0g&list=PL5FZWINJzgJhqXISCaxp8JwHHrLywcJ8p&index=4&t=18s&fbclid=IwAR2c5pzJToLK7TLD_AXLstmWNL3AUG8KlCbUTdRCA-Pt0w2Ff1bA3Bbhn8k
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Nézd meg a képeket, és gondolj saját életed nehézségeire!  

Gondold át az életed, napjaidat, a közeledben élő családtagokat, 

barátokat, osztálytársakat. Tudsz-e te is 2-3 olyan nehéz időszakot 

leírni, amikor szomorú voltál, haragos, gyűlölködő? Vedd elő a lapodat, 

és írd le a lap egyik felére József élete nehézségeit, és hagyd üresen a 

másik felét!  

Gondold át életed eddigi olyan történéseit, amik neked okoztak 

szomorúságot, haragot, fájdalmat!  

Van- e valaki, aki megosztaná velünk?  

 

15’ 
Üzenet 

elmélyítése 

Isten Igéi segítségével gondoljuk át közösen, hogyan tudnánk kezelni a 

haragunkat! A Biblia Igéi segíthetnek, hogy megtanuljunk uralkodni az 

indulatainkon, haragunkon. A következő bibliai idézetek ebben adnak 

útmutatást.  

a.) Osszuk ki minden csoportba az igéket, és kérjük meg a 

tanulókat, hogy válasszák ki azt, amelyik a leginkább a segítségükre 

lenne egy-egy haragos/indulatos helyzetükben! Olvassák fel a 

csoportok, hogy melyiket választották!  

b.) Menjünk sorba az igéken, beszéljük át közösen, hogy melyik mit 

jelent, és hogyan segíthet a haragunkon!   

M6: Bibliai Igék  

M7: Bibliai Igék és 

magyarázatuk 

 

M6: 
Nyomtatóbarát 

szerkesztés, 1 lap 2 
csoportnak 

elegendő, szétvágni 
szükséges 
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2’ 
Üzenet 

elmélyítése, 
átvezetés 

Beszélgessünk, vezessük át a munkáltatásra a történet üzenetét! 

Az óra elején a kenyértörés kifejezésről azt mondtátok, hogy 

végérvényes szakítás. József története kenyértöréssel zárul-e?  

Hogyan alakult át a testvérei iránti haragja megbocsátássá? (Isten 

segítségével.) 

Kívánom, hogy Istenre figyelve mi is meg tudjuk tanulni a haragunkat 

kezelni és békességben élni magunkkal és egymással! 

  

 

13’ 
Foglalkozás 

lezárása 

Vegyük elő a foglalkozás elején kettétört bagettet, kérjük meg a 

gyerekeket, hogy mondják el saját szavaikkal, hogy mit jelképezett. 

(Haragot, indulatot, „szakítást”.) Álljunk körbe, és kérdezzük meg a 

tanulóktól, hogy szerintük hogyan lehetne a kettétört, negatív üzenettel 

átszőtt bagettet más jelentésbe helyezni?  

A harag ellentéte a szeretet és a békesség. Azzal, hogy valakit „csak 

azért is” szeretek, megszűnik bennem az iránta érzett haragom és 

indulatom. Ugyanúgy, ahogy a harag, a belőlem jövő szeretet is hatással 

van nemcsak másokra, hanem rám is. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolják át, hogy a bal oldalukon álló 

személynek mit tudnának mondani, ami szeretetből fakad! Ezután 

agapészerűen adjuk körbe (balra) a kenyeret. A gyerekek törjenek le 

Telefonok/tabletek  
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róla egy darabot, majd adják tovább úgy, hogy az átadással egy időben 

mondják el a mellettük levőnek, amire az előbb gondoltak! Beszéljük át, 

mélyítsük el az előbbi történéseket, a mozzanatokat, a 

jelentéstartalmakat, a tettek szimbolikáját (pl. egymásnak nyújtjuk, 

vagyis megosztjuk egymással; mindenki ugyanabból részesül, tehát 

mindenki egyenlő; elfogadok a körben mindenkit, és nem derogál 

mással egyet (t)enni; tudom, hogy örömet szerzek a kedves szavaimmal, 

stb.)  

Zárjuk le a foglalkozást imádsággal! Imádságunkban kérjük Istent, hogy 

segítsen felismerni a bennünk levő haragot és annak romboló hatását 

nemcsak másokra, hanem magunkra nézve is! Kérjük az Ő segítségét 

abban, hogy készek lehessünk a változásra, a magunknak és másoknak 

békétlenséget okozó érzelmektől való szabadulásra, és hogy „minden 

dolgunk szeretetben menjen végbe”!  

 
 


