
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika: 
Csodás játék

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény 

Internet, projektor, 
laptop, hangfal

Szókártyák 
Ollók, színes papírok
Alaplap: A3-as vagy 
félíves karton
Sablonok a papírlánchoz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Téma felvetése, bibliai 
történetek felidézése 
kulcsszavaik segítsé-
gével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szavak csoportosítása 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szókártyák

Csodás játék
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, hittan, vizuális kultúra)

Ismert bibliai történetek felidézése kulcsszavak segítségével. 
Kapcsolatteremtés a bibliai kor és a mai kor gyerekvilága között 
a történeten keresztül. Jézus és a gyerekek kapcsolatának képi 
megjelenítése.

Áttekintő vázlat
6.1 Kulcsszavak 15 perc
6.2 Csodás játék 15 perc
6.3 Illusztráció 15 perc
Összesen 45 perc

A csodatörténetek kulcsszókártyáit előre elkészítjük. Az illuszt-
rációhoz a Jézus-alakot a sablon segítségével kivágjuk egy vagy 
több példányban, attól függően, hány csoportban szervezzük az 
órát. Szükség esetén a sablont fénymásolóval fel lehet nagyítani. 
A gyerekalakokhoz is találunk kivágható sablonokat, de dönthe-
tünk a gyerekek önálló rajza mellett is, a rendelkezésre álló idő 
függvényében. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Kulcsszavak

Készítsünk annyi szókártyát Jézus három csodájával kapcsolatban, hogy minden 
gyereknek jusson egy! Rendezzék a gyerekek a szókártyákat a táblán a csodáknak 
megfelelően!

Szókártyák lehetnek például:
Kánai menyegző (János 2,1–11): 
bor / víz / kőedények / Mária / szolgák / násznagy / vőlegény

Vihar lecsendesítése (Márk 4,35–41):
Genezáreti tó / csónak / tanítványok / este / vánkos / szélvihar / hullámok
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kapcsolat teremtése a 
bibliai kor és a mai kor 
gyerekvilága között.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történet befejezése
Néma, értő olvasás

JEGYZETEIM

Jairus lányának feltámasztása (Márk 5,21–43):
kislány / betegség / halál / sírók / zsinagógai elöljáró / Talitha kúmi! / felkel az 
ágyból

Te Jézus melyik csodáját próbálnád ki szívesen?

Variáció
A szókártyákat dugjuk el a teremben, és aki megtalálja, az felrakhatja a megfelelő 
helyre!

Vedd figyelembe!
A szövegfeldolgozás feltétele, hogy a gyerekek ismerjék a három bibliai történe-
tet. Hittan szempontjából ez ismétlő órának számít.
Csak a megadott három csoda szókártyáit készítsük el, szükség esetén keressünk 
még szavakat a történetben! A csodák nevét írjuk fel a táblára!

6.2 Csodás játék 

Mutassuk be a Miklya Luzsányi Mónika: Csodás játék című történetéből készült 
hangoskönyv első képét a Reftantáron!

Beszélgessünk arról, hogy vajon mi történhetet! 
• Mit mondhat az anya a fiának, és viszont?

Mutassuk be a gyerekeknek a hangoskönyv videó változatát a 4:05 percig (a „fel-
nőttként annyi csodát tett, hogy számon sem lehet tartani” mondatig)!

• Vajon hogyan fejeződhet be ez a történet? Találgassunk együtt!

Majd a gyerekek önállóan olvassák el a történetet a szöveggyűjteményből, és 
beszéljük meg, mi volt a jó megoldás a befejezésre, illetve melyik közelítette meg 
legjobban!

Variáció
A hangoskönyv interaktív változatának végén játékos feladatokat találhatunk, a 
gyerekek sorba rendezhetik a történet eseményeit. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Jézus és a gyerekek 
kapcsolatának képi meg-
jelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírkivágás
Kompozíció kialakítása 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ollók, színes papírok
Alaplap: A3-as vagy félí-
ves karton
Sablonok a papírlánchoz
Sablonrajz: Jézus-alak
elérhető a reftantar.hu-n.

6.3 Illusztráció 

Készítsük el a történet illusztrációját papírkivágással közösen!
A pedagógus készítse el a Jézust formázó alakot (lásd az alaksablont), a gyerekek 
pedig a gyerekalakokból álló papírláncot! Megtaláljuk a papírlánc készítésének 
lépéseit, letölthető alaksablonokkal együtt a Reftantáron! 

Jézus alakját ragasszuk közösen egy nagyobb alaplap közepére, a gyerekek pedig 
a maguk készítette papírkivágást Jézus köré ragasszák fel!

Variáció
Minden gyerek rajzoljon önállóan egy gyerekfigurát, vágja ki, és ragassza a Jé-
zus-alak köré valahova! Így a gyerekfigurák személyesebbek lesznek, nem olyan 
sematikusak. Ez a megoldás időigényesebb.

Vedd figyelembe!
Az illusztrációt készíthetjük közösen az egész osztállyal. Ebben az esetben jó sok gye-
rekalak kerül Jézus köré, egy egész tábor. (Nem baj, ha egymást is fedik az alakok.)
Dolgozhatnak a gyerekek csoportmunkában is, ekkor több Jézus-alakra lesz szükség.
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