
JEGYZETEIM

Isten szereti az állatokat
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar)

A gyerekek általában nagyon szeretik az állatokat, de nem feltétle-
nül tudatosul bennük, hogy házi kedvenceik is Isten teremtényei. 

Áttekintő vázlat
2.1 Isten szereti az állatokat 2x45 perc

2.1a Házi kedvenceink  15 perc
2.1b Isten szereti az állatokat  25 perc
2.1c Dorombolás  25 perc
2.1d A mi kis kedvenceink  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Előre kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak be papíralapon 
egy fotót a házi kedvencükről, vagy arról az állatról, amit nagyon 
szeretnének! Jó lenne, ha a fotót fel tudnánk majd ragasztani egy 
tablóra. Felkészülhetünk rá, hogy nem mindenki tud hozni. Ők le-
rajzolhatják a kedvencet, így nem érzik majd magukat hátrányban 
az indító beszélgetésnél.  

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Isten szereti az állatokat

2.1a Házi kedvenceink 
Vegyék elő a gyerekek a fotót (rajzot) a házi kedvencükről, vagy arról az 
állatról, amit nagyon szeretnének!
Beszélgessünk arról, miért pont ezt az állatot szeretnék, mik a jó tulajdonságai, 
vannak-e veszélyei, mi kell ahhoz, hogy jól érezze magát nálunk az adott állat!

2.1b Isten szereti az állatokat 
Olvassuk el Miklya Zsolt Isten szereti az állatokat című versét, és 
beszéljük meg, kik szerepelnek a versben, ki a versbeszélő! Majd a gyerekekkel 
együtt készítsük el a vers gondolattérképét (fürtábráját)! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Isten szereti 
az állatokat
Molnár Krisztina Rita: 
Dorombolás

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Házi kedvencek fotói
Tábla, kréta vagy filc
(Fél)íves színes karton
Kis cédulák vagy önta-
padós etikettek
Íróeszköz, ragasztó
(Írólap, rajzeszköz)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekekben tudato-
suljon, hogy az állatok is 
Isten teremtményei. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés, fotók néze-
getése
Versek olvasása, értel-
mezése 
Gondolattérkép 
készítése
Érvek gyűjtése, sorolása 
vitahelyzetben
Kreatív szövegalkotó 
feladatok

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

25
perc

15
perc

2x45
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Házi kedvencek fotói
Tábla, kréta vagy filc
(Fél)íves színes karton
Kis cédulák vagy önta-
padós etikettek
Íróeszköz, ragasztó
(Írólap, rajzeszköz)

JEGYZETEIM 

Ha még nem készítettek ilyet, akkor itt a jó lehetőség a kipróbálására. Készítsünk 
egy halmazábrát a táblára, amiben jelöljük a vers szereplőit, a fő gondolatokat, 
illetve a szereplők közötti viszonyokat, például így (az ábra elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán): 

Képzeljük el, hogy mi vagyunk ennek a családnak a helyében, és egy esti 
vacsoránál felmerül a „Lehet-e kisállat?” kérdése. A gyerekek alkossanak két 
csoportot, és gyűjtsenek érveket az otthoni állattartás ellen (anya és részben az 
apa szemszöge) és az állattartás mellett (gyerekek szemszöge)! Majd a csoportok 
képviselői felváltva mondják el érveiket, lehetőleg érvre érvet hozzanak elő!

2.1c Dorombolás 
Olvassuk el Molnár Krisztina Rita Dorombolás című versét, és beszéljük 
meg, hogyan imádkozik az ember, és hogyan „imádkozik” a macska! Miért adhat 
hálát egy ember, egy gyerek, és miért adhat hálát egy cica? 
Nézzük meg sorról-sorra verset, és a gyerekek próbálják meg „lefordítani” a 
macska „imádságát”!
Egyénileg vagy közösen alkossuk meg (szóban vagy írásban) egy cica hálaadó 
(esetleg részben könyörgő) „imádságát”! 

Isten





VERSBESZÉLŐ

MURMINC

FÖLD

Kicsi

Isten kicseréli 
nagyobbra?

TEKNŐS

Kicsi akvárium

APA

Megvédte

Állatorvos

ANYA

A cica

fertőz

Hullik a szőre

PITYU

Kutyát szeretne

Kicsi az udvar

25
perc
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2.1d A mi kis kedvenceink 
Végezetül kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy az 
ő saját házi kedvencük (vagy amit szeretnének) miért adna hálát Istennek, eset-
leg mit kérne tőle! Mindezt fogalmazzák meg egy-két mondatban, amit írjanak fel 
egy kis papírra (legjobb az öntapadós etikett)! Készítsünk elő egy (fél)íves, színes 
kartont, amire előre írjuk fel a címet (A mi kis kedvenceink vagy Isten szereti az 
állatokat) és a gyerekek ragasszák rá a kedvencük képét a hálaadó (kérő) gondo-
lattal együtt! 

Vedd figyelembe!
Aki nem hozott képet, vagy a kép nem ragasztható fel a tablóra, lerajzolhatja 
most is a kedvencét. A rajzot otthon is be lehet fejezni, és utólag ragaszthatjuk a 
tablóra. 
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25
perc


