
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers átélése a versbe-
szélő nézőpontjából.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás szerephely-
zetben
Hajtogatás: pálmalevél-
kereszt

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hajtogatás kellékei: 
levelek vagy színes papír, 
olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel a 
versben a példázat képe-
it, jelentéseit és bibliai 
kapcsolódásait.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Virágültetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Virágültetés kellékei: 
virághagyma, cserép, 
virágföld

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Virágvasárnapi mondóka  

Olvassuk el úgy Mándy Stefánia: Virágvasárnap című versét, mintha
– egy édesanya mondaná a fiának;
– gyerekek mondanák, mint mondókát;
– Jézus mondaná, mielőtt elindult Jeruzsálembe!

Beszélgessünk arról, hogy mi várt Jézusra Jeruzsálemben! 
Mi történt Virágvasárnap?

Hajtogassunk a gyerekekkel keresztet! A Reftantárról elérhető weboldalon be-
mutatott egyszerű kereszthajtogatás eredetileg pálmalevélből készül, de meg-
hajtogathatjuk zöld papírból is. Vagy használhatunk hasonlóan hosszú és szálas 
gyékény- vagy sásleveleket is.
A weboldalon angol nyelvű leírást és fotókat találunk, amely bemutatja a ke-
reszthajtogatás lépéseit.

7.2 Kertész leszek  

Olvassuk el József Attila: Kertész leszek című versét, és kövessük szakaszonként 
mozgással! Melyik tevékenységhez, gondolathoz milyen mozdulatok, gesztusok 
illenek? 

Ha Jézus példázataiból megismerhetjük a jó pásztor személyét, József Attila ver-
séből – mint egy példázatból – megismerhetjük a jó kertész személyét. 
• Mi jellemző a jó kertészre? Keressük meg versszakokként!
• Melyik sor emlékeztet Jézus áldozatára? Mivel?
• Van-e olyan sor, ami a feltámadásra emlékeztet? Ha igen, miért?

Ültessünk és gondozzunk virághagymát, majd figyeljük meg, hogyan növekszik! 
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek 
a vers képeiben a bibliai 
jelentéseket és összefüg-
géseket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése 
Bibliai párhuzamok 
keresése
Illusztráció készítése
Énekpárhuzam 
megismerése, éneklés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

7.3 Óriás gránátalma

Ismerik a gyerekek a gránátalmát? Vigyünk be nekik egyet, és kérdezzük meg, mi 
ez! Aki nem ismeri, találgasson! Majd azokkal, akik ismerik a gyümölcsöt, mutas-
suk be azt a többieknek! 
Tudjátok-e, hol szerepel gránátalma a Bibliában? Melyik történetben? (Kémek Ká-
naánban, a mutatóba hozott gyümölcsök között gránátalma is volt: 4Mózes 13,23.)

Olvassuk el Kiss Lehel: Napnyi gránátalma című versét, és a gyerekek figyeljék 
meg, milyen bibliai kapcsolódásai vannak még! (Nagypéntek, Ararát, bárka, hús-
vét, angyalsereg, szivárvány)

Beszéljük meg, hogyan kapcsolódik egymáshoz a nagypéntek-húsvét, bárka-Ara-
rát-szivárvány és a gránátalma képe! Miért lehet a gránátalmát a naphoz hasonlí-
tani? Tudjátok-e, honnan kapta a nevét?

A gránátalma piros, leves húsában több száz mag található, de a neve ellenére 
nem robban fel. Neve a latin granum (mag), illetve az abból képzett granatus 
(magvas) melléknévből ered.
A nap sugárzása is erre a sok magra emlékeztet, így lehet belőle óriás gránátalma.

Rajzolják le a gyerekek a vers alapján azt a képet, ami leginkább megragadta őket!

Elénekelhetjük a gyerekekkel a Felvirradt az Isten napja kezdetű éneket, ami a 
napot arany égen úszó labdához hasonlítja, a Reftantáron találunk hozzá linket.
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