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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zágoni Balázs: Barni és a 
három angyaljárás

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Cédulák, íróeszköz
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tisztázzuk az „őrangyal” 
fogalmát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia

Angyaljárás
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, etika)

Tisztázzuk az „őrangyal” fogalmát! A gyerekek éljék át az „őrangyal” 
szerepét egy társukkal, aminek lényege az egymásra figyelés!

Áttekintő vázlat
2.1 Őrangyalok 10 perc
2.2. Őrangyaljárás 20 perc

2.2a Mi lehet a mese vége? 10 perc
2.2b A mese vége 10 perc

2.3 Játsszunk őrangyalosat! 15 perc
Összesen: 45 perc 

Készítsünk elő cédulákat, és szerezzünk egy kalapot a cédulahú-
záshoz! Ha nincs, a célra egy sapka is megfelel.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Őrangyalok

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit tudnak az őrangyalokról, és mit tudha-
tunk róluk a Biblia alapján!
Volt-e olyan eset az életedben, amikor úgy érezted, hogy az őrangyalod segített?

Vedd figyelembe!
A mai világban sok téves eszme él az őrangyalokról, és ezekkel a gyerekek is 
találkozhatnak. Isten adhat útmutatást az angyalok segítségével kapcsolatban, 
de nem rendel ki mindenki mellé automatikusan „bajelhárító angyalt”. Az viszont 
való igaz, hogy nemegyszer angyalt küld, hogy segítsen a hívein vagy a népén. 
Klasszikus igehelye ennek a 91. zsoltár:
„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, 
sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy 
vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd 
lábadat a kőben.” (Zsoltárok 91,9–12)
Két angyalt név szerint is említ a Biblia: 
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy mi is lehetünk 
egymás őrangyalai.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?  
Mesehallgatás, meseol-
vasás
Szöveg értelmezése
Befejezés-variációk
Beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az „őrangyalozás” 
lényege elsősorban nem 
ajándéktárgyak adása, 
hanem az egymásra 
figyelés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Őrangyal játék
Beszélgetés, ötletelés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap

Gábriel, a magyarázó, örömhírhozó (Dániel 8,15–16; Lukács 1,19.26)
Míkáél (Mihály), Izráel védőangyala (Dániel 12,1; Jelenések 12,7)
Rafael főangyal csak az apokrif Tóbiás könyvében szerepel név szerint (12,15).

2.2. Őrangyaljárás

2.2a Mi lehet a mese vége? 
Olvassuk fel a gyerekeknek Zágoni Balázs: Barni és a három angyaljárás című 
meséjét a repülőgép megtalálásáig („…gyorsan a pad alá.”), majd beszélgessünk:
• Miért érezte magát rosszul a történet elején Barni?
• Hogyan rendeződtek a dolgok?
• Vajon mi történhetett? (A gyerekek mondják el az elképzeléseiket: hogy kerül-

hetett Barni táskájába ennyi ajándék?)

2.2b A mese vége
A gyerekek olvassák el önállóan a mese végét, majd beszéljük meg, mi történt!
• Kik voltak Barni őrangyalai?
• Hogyan lett Barni maga is őrangyal?

2.3 Játsszunk őrangyalosat! 

A téli szünetig játsszunk mi is őrangyalosat!
Minden gyerek írja fel egy kis cédulára a nevét, hajtsa össze, majd dobja egy kalapba! 
A nevet valaki más húzza ki (ha a sajátját húzta, vissza kell dobni, és újat húzni)! A 
feladat az, hogy a kihúzott gyerek „őrangyala” légy a téli szünet kezdetéig. Hogy ki a 
védenced, azt senkinek sem szabad elárulnod! No, de mit is csinálhat egy őrangyal?
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy az őrangyalok nem édességekkel és ajándékokkal 
halmozzák el a védencüket, hanem óvják őt, odafigyelnek rá, kitalálják még a gon-
dolatait is! Ezért most ne ajándéktárgyakat, édességet adjunk egymásnak, hanem 
figyelmességgel, gondoskodással forduljunk a védencünk felé! Ha ezt tették volna 
Barni osztályában is, akkor talán nem érte volna csalódás Barnit sem. Ötleteljünk, mi 
mindent tehet egy őrangyal az osztályában a védencéért! A téli szünet előtti utolsó 
tanórán leplezzük le az őrangyalokat, addig titokban kell tartani a kilétüket!

Vedd figyelembe!
Az „ajándéktárgy-tilalom” nem vonatkozik a saját készítésű tárgyakra: rajzokra, 
játékokra, sütire stb. Vagy az olyan figyelmességekre, melyek során valamit oda-
adunk a másiknak: megkínáljuk az uzsonnánkból, kölcsönadjuk egy játékunkat, 
könyvünket stb.
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