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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lackfi János: Világ vége
Fecske Csaba: A világ
Kiss Ottó: Éjszaka 
mindenkinek aludni kell 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Téma előkészítése a 
kívánságokon keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték

Isten dolga
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, hittan, kreatív írás)

Isten gondoskodó szeretetének bemutatásán keresztül szeret-
nénk a gyerekeket imádság írására – imádkozó életre – buzdítani.

Áttekintő vázlat
1.1 Világkívánság  10 perc
1.2 Felolvasószínház  35 perc

1.2a Világ végén  10 perc
1.2b Felolvasószínház  15 perc
1.2c Három kívánság  10 perc

1.3 Isten dolga  45 perc
1.3a Mi Isten dolga  15 perc
1.3b Isten éjszakai ügyelete  10 perc
1.3c Esti ima írása  20 perc

Összesen:  2x45 perc 

Mindkét óra végén alternatív feladatokat találunk, ami jó lehe-
tőséget kínál a differenciálásra. Gondoljuk ezt át előre, és ha 
érdemes, éljünk vele! Szükség esetén átrendezhetjük az óraszer-
kezetet, időarányokat is.  

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Világkívánság

Üljünk körbe, és beszélgessünk arról, mit tennének a gyerekek, ha mindenhatóak 
lennének! Először valószínűleg maguknak, esetleg a családjuknak fognak kérni 
dolgokat, ami nem baj, de ha lehet, tereljük abba az irányba a beszélgetést, hogy 
mit tennének másokért, idegenekért, rászorulókért, bajban lévőkért, a világért! 
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versbeszéd és az élő-
beszéd közelítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers bemutató felolva-
sása
Felolvasószínház 
Kreatív írás: kíván-
ság-üzenet
(Vers olvasása, értel-
mezése, beszélgetés a 
kérdései alapján)
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1.2 Felolvasószínház

1.2a Világ végén
A pedagógus olvassa fel Lackfi János: Világ vége című versét, majd a gye-
rekek olvassák el magukban is! Figyeljék meg, hogy ki beszél a versben, ki mond-
ja el ezt az egészet! (Gerő barátja a versbeszélő, de Gerő szavait idézi, tehát így ő 
is beszél.) Mi csinál Isten Gerő szerint? És a barátja szerint?

Vedd figyelembe!
Fontos, hogy először a pedagógus olvassa fel a verset, lehetőleg jó előadói stí-
lusban, kommunikatív módon, élőbeszéd szerűen, mintha csak egy beszélgetés 
része lenne!

1.2b Felolvasószínház
A vers öt mondatból áll. Osszuk a gyerekeket ötfős csoportokra, és minden 
csoport keresse meg a mondathatárokat! Majd osszák szét a mondatokat maguk 
között, mindenkinek egy mondat jusson! Készüljenek fel a vers felolvasására!
Olvassátok fel úgy a verset, mintha ez a történet veletek esett volna meg, egy 
barátotoknak mesélnétek el! Szóval ne csak felolvasás, hanem valódi élőbeszéd 
legyen!
Miután a csoportok felkészültek, olvassák fel így a többieknek, ezzel „adják elő” a 
verset! 

Vedd figyelembe!
Ha nem pont öttel osztható a létszám, lehet egy-két kisebb létszámú csoport, 
ahol egy személyre több mondat is juthat. Ha úgy jobban kijön, alakíthatunk 
négyfős csoportokat is, ahol a két rövidebb mondatot egy személy olvassa.
Ha szükséges, közösen jelöljük be a mondathatárokat!

1.2c Három kívánság
Ha Isten valóban leül megpihenni a világ végén a kőre, akkor biztosan 
lehet neki üzenetet is hagyni. A beszélgetés és a vers alapján írd le három kéré-
sedet, kívánságodat!

Variáció
A világ
• Hol van a világ vége? És hol kezdődik? 
• Hogy fér el benne minden? 
• Ami végtelen, azt hogyan képzeljem el? 
Olyan kérdések ezek, amelyeken már sok gyerek elgondolkodik. 
A töprengő, gondolkodó gyerekek olvassák el Fecske Csaba: A világ című versét 
is, és gondolkodjanak el a versben megfogalmazott kérdéseken! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az imádság szerepének 
megértése, személyes 
ima írása. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Esti ima írása személyes 
(és szerep) helyzetben

• Melyikre tudják a választ? 
• Melyik a legnehezebb kérdés számukra? 
• Van-e, amire csak Isten tud válaszolni? (Azt tőle is megkérdezheted.)
Jó feladatlehetőség, ha együtt filózunk a kérdéseken, és egy nagyot beszélgetünk. 
Ha van rá lehetőség, érdemes emiatt bővíteni az időkereten.
A vers megismerése, a kérdéseken való töprengés szabadon választott otthoni 
feladat is lehet.

1.3 Isten dolga 

1.3a Mi Isten dolga
A Lackfi-vers alapján beszélgessünk arról, mi dolga van Istennek! Először 
keressük meg a versben azokat a sorokat, melyek Isten dolgát írják le! Aztán 
gondoljuk tovább, és egyre szélesebb körben keressük meg, mi minden tartozik 
Istenre, mi mindent kell naponta elrendeznie! Mi mindentől lehet olyan „fáradt”? 

Vedd figyelembe!
Ha megszólalnak a kételkedés hangjai, vagy a „Hogy engedheti ezt Isten?” kér-
dései, engedjük, hadd gondolkodjanak szabadon a gyerekek! Hiszen minden 
problémánk, ami körülöttünk, a világban van, és amit a gyerekek is érzékelnek, 
okot ad a „fáradtságra”. A költői kép, a „fáradt Isten” alakja éppen ezt a rengeteg 
problémát, világgubancot fejezi ki, amiben élünk. Azt azért érdemes tisztázni, 
hogy a gubancot nem Isten okozza, hanem az ember. S hogy a „fáradt Istennél” 
van a kigubancolás lehetősége.

1.3b Isten éjszakai ügyelete
Olvassuk el Kiss Ottó: Éjszaka mindenkinek aludni kell című versét! 
• Ki szokott otthon, lefekvés előtt imádkozni? 
• Milyen imádságot mondotok? 
• Előre meghatározott, kötött imádságot, vagy szabadon imádkoztok? 
• Miért jó szabadon imádkozni Istenhez?

Kapcsolódó
Bibliai párhuzamok:
„Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot éle-
tem Istenéhez.” (Zsoltárok 42,9)
„Jézus így szólt hozzájuk: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkál-
kodom.” (János 5,17)
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1.3c Esti ima írása
A vers alapján vagy szabadon elgondolva írjatok egy esti imádságot! 
Megköszönhetitek Istennek mindazt, amit fontosnak tartotok. Elmondhatjátok a 
kéréseiteket vagy a panaszaitokat. De az is lehet, hogy „csak” dicséritek, elmond-
játok, mennyire szeretitek őt!
Ennek a feladatnak nem lesz ellenőrzése, amit mondjunk is el a gyerekeknek, 
hogy megértsék, az imádság személyes dolog: csak Istenre és az imádkozóra 
tartozik.

Variáció
A feladat lehetőséget ad az érzékenyítésre, a globális problémák felvetésére is:
Milyen esti imádságot írhatnak a különböző világtájakon élő gyerekek, akik nem 
élnek ilyen biztonságban, mint mi itt Európában? Fogalmazzuk meg az afrikai, az 
arab, a kínai, az indián gyerekek esti imádáságát, akikre ugyanúgy vigyáz Isten, 
mint ránk!
Jó differenciáló lehetőség ez a gyorsabban-ügyesebben dolgozó, problémákat 
felvető gyerekek számára. Ezekből az imaszövegekből felolvashatnak az arra 
vállalkozók.
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