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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bartos Erika: Bárányok
Lukács 15,1–7
A megszámlálhatat-
lan sok juh – magyar 
népmese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Kendő
Ritmushangszerek
 A/4-es műszaki rajzlap
Sablon, színes papír, 
vatta
Olló, ragasztó
Művek rögzítéséhez 
eszközök, anyagok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át, 
milyen nehéz valakiben 
„vakon” megbízni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bizalomjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kendő

Felhőbárányok
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, hittan, vizuális kultúra)

A pásztor és a bárány viszonyának bemutatása, átélése, 
bizalomfejlesztés. A „megszámlálhatatlan” fogalmával a határta-
lan felé való nyitás képzeletben és gondolatban.

Áttekintő vázlat
2.1 A pásztor hangja 10 perc
2.2 Bárányok 15 perc

2.2a Hangzós olvasás 10 perc
2.2b Nyáj vonulása 5 perc

2.3 Az elveszett bárány 10 perc
2.3a Animációs film 5 perc
2.3b Bibliai példázat 5 perc

2.4 A megszámlálhatatlan sok juh 10 perc
2.5 Bárány-felhő 45 perc

2.5a Csalivers  5 perc
2.5b Bárány-felhő kép 30 perc
2.5c Galéria 10 perc

Összesen:  2x45 perc

Ritmushangszerek, valamint a képalkotáshoz és 
kiállításrendezéshez szükséges anyagok, eszközök előkészítése.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A pásztor hangja

Válasszunk egy pásztort és egy bárányt! A bárányt állítsuk a terem egyik sarkába, 
a pásztor álljon a másikba! A báránynak kössük be a szemét egy kendővel! A bá-
rány feladata az, hogy eljusson a pásztorhoz. A pásztor csak a hangjával irányít-
hatja a bárányt. Konkrét utasításokat is adhat neki (Például: Vigyázz, előtted van 
egy táska! Három lépést lépj jobbra, majd fordulj balra, ekkor elérsz Viki padjá-
hoz! stb.)
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ritmusérzék fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A vers hangos olvasása
Ritmusjátékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A jó pásztor képének 
differenciálása, a vizuális 
kultúra fejlesztése.

Vedd figyelembe!
A játékteret kijelölhetjük a padok között, de még jobb, ha meg tudjuk tisztíta-
ni egy kis teremrendezéssel a fölösleges akadályoktól. Csak annyit hagyjunk, 
amennyi biztonságos, és nem bonyolítja túl a játékot.
Több pásztor-bárány pár is kapjon játéklehetőséget, akár párhuzamosan egymás 
mellett is játszhat néhány pár.

2.2 Bárányok

2.2a Hangzós olvasás
Olvassuk el hangosan Bartos Erika: Bárányok című versét, ügyelve a üte-
mezésre, ütemhangsúlyokra! A sorok 6 szótagosak, minden sor 4 és 2 szótagos 
ütemre tagolódik. A főhangsúly az első ütem (a sor) első szótagjára esik, a máso-
dik ütem első szótagja mellékhangsúlyos (hasonlóan az egész versben):

Bárányokat | látok
Hazafelé | jövet,
Balatoni | dombon
Legelik a | füvet.

A bemutató olvasást kísérhetjük doboló, csörgő vagy „reszelő” ritmussal, amikor 
minden hangsúlyos szótagra ütünk/csörgünk/reszelünk egyet. 

Vedd figyelembe!
A versforma felező 12-es, két sorba törve, 4|2—4|2 sormetszettel.

2.2b Nyáj vonulása
A gyerekeknek adjunk csengőket, kolompot, pörgőket, kézi dobot, egyéb 
ritmushangszereket, és játsszuk el a nyáj vonulását a dombtetőn! 
Majd együtt olvassuk a verset, mindenki az ütemek elején üssön, amit a pedagó-
gus tapssal, kézmozgással segíthet!

2.3 Az elveszett bárány

2.3a Animációs film 
Nézzük meg a gyerekekkel az elveszett bárány történetéről szóló animáci-
ót a Reftantáron!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Animációs kisfilm meg-
tekintése
Bibliai szöveg olvasása, 
értelmezése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fantázia, szókincs, 
szövegalkotó készség 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása 
Fantáziajáték

JEGYZETEIM

2.3b Bibliai példázat
Vajon mit mondhatott a pásztor a barátainak a film végén?
Olvassuk el a szöveggyűjteményből Az elveszett juh példázatát (Lukács 15,1-7), és 
keressük a választ a kérdésekre!
• Kit jelképez a nyáj? (a gyülekezetet, népközösséget)
• És az eltévedt juh? (a bűnös embereket)
• Miért megy el megkeresni a pásztor az elcsatangolt jószágot? (szereti, fontos 
neki)

Vedd figyelembe!
A gyerekekben – jogosan – felmerülhet a kérdés, hogy a pásztor hogy meri őri-
zetlenül otthagyni a többi juhot. Nem felelőtlenség-e egy miatt kitenni a többi 
kilencvenkilencet a veszélynek?
Az animáció is jelzi, hogy a juhokat biztos helyen, karámban hagyta a pásztor. 
Ráadásul sohasem egy pásztor vigyázta a nyájat, legalább egy bojtár (segítő) volt 
mellette, így nyugodtan elmehetett megkeresni az elveszett báránykát.

2.4 A megszámlálhatatlan sok juh 

A gyerekek némán olvassák el A megszámlálhatatlan sok juh című népmesét, 
de ne áruljuk el, hogy csalimeséről van szó! Megfigyelési szempont lehet a cím 
magyarázata: A mese alapján fogalmazd meg, mit jelent az, hogy megszámlálha-
tatlan?
Miután elolvasták, válaszoljunk a kérdésre! A csalimese az abszurd humor 
nyelvén ad választ: megszámlálhatatlan = elképzelhetetlenül sok, aminek nem 
tudunk a végére járni.

Csali ide, csali oda, most fejezzük be együtt a mesét! Ha lehet, többféle befeje-
zést is keressünk!

Variáció
Nyájterelés
Nézzünk meg egy légi felvételt a birkanyájak tereléséről a Reftantáron! Ha 
ügyesek vagyunk, a kis fekete pontokban a pásztorkutyákat is felfedez-
hetjük! 
• Hol vannak a pásztorok?
A videofilmet akár az óra elején, a játék után is megnézhetjük motivációképpen.
Ha a gyerekeknek vannak saját élményeik a nyájterelésről, akkor számoljanak be 
róla a többieknek!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szintéziskép alkotása 
vegyes anyagokból.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírapplikáció készítése
Kiállítás szervezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es műszaki rajzlap
Sablon, színes papír, 
vatta
Olló, ragasztó
Művek rögzítéshez esz-
közök, anyagok

Kapcsolódó
A Biblia milyen képekkel fejezi ki, hogy valami megszámlálhatatlanul sok? Megtalál-
juk többek között a következő igeversekben: 1Mózes 22,17; 32,13; Jeremiás 33,22.
A felhőtémához kapcsolódik Isten kérdése Jóbhoz: „Ki olyan bölcs, hogy meg 
tudja számlálni a fellegeket?” (Jób 38,37)

2.5 Bárány-felhő

2.5a Csalivers 
Vegyük elő újra Bartos Erika: Bárányok című versét, és olvassuk el csak a 
2. versszakot! 
• Ez alapján el lehet-e dönteni, hogy igazi bárányokról vagy bárányfelhőkről van szó? 
• Mi szól az egyik, mi szól a másik mellett? 
A versek gyakran megengedik, hogy egy szónak, egy képnek több jelentése legyen. 
Így működnek a mesék is, és lehet egy békából királyfi, egy nádszálból királylány.
Most ilyen versbeli-mesebeli bárány-felhőket fogunk készíteni. Olyan bárányokat, 
amelyek lehetnek felhőbárányok és igazi bárányok is.

2.5b Bárány-felhő kép
A Reftantárról letölthető, kivágható sablon segítségével készítsék el a gye-
rekek a felhő-bárány képét!
Először a hátteret készítsék el papír applikációval, majd ragasszák rá a 
bárányformát, végül a felhő-gyapjút vattából!
A bárányokból készíthetünk egy közös kompozíciót, íves kék kartonra ragasztva 
őket. Akik szépen dolgoznak, és hamar el is készülnek a bárányokkal, az „alap-
kartonra” papírapplikációval elkészthetik a bárányok hátterét is: a mezőt vagy 
égboltot.

Variáció
Ha jobban bízunk a gyerekek fantáziájában, akkor a felhő-bárányokat ne sablon-
hoz igazítsuk, hanem a képzeletükhöz!
Ebben az esetben mindenki szabadon készíthet egy vagy több felhő-bárány sík-
formát a rendelkezésre álló anyagokból. Az elkészült felhőbárányokkal kirakha-
tunk egy nagyobb színes felületen (íves kék papír, drapéria) egy egész felhőzetet. 
Vajon a felhőzet bárányait meg lehet-e számolni? Mondhatjuk-e a felhőkre is, 
hogy megszámlálhatatlanul sok bárány van az égen?

2.5c Galéria 
Szervezzünk kiállítást a gyerekek műveiből az osztályteremben! Mi jut a 
képekről eszünkbe: juhnyáj vagy felhőzet?
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