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HÉTFŐ
Összesen 220 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak otthonról családjaikról képeket és babakori fotókat. A baba-
kori kép lehet egyben családi kép is, amely kiskorban készült.

• A pedagógus előre elkészíti kartonpapírból a tablót, amelyre felkerülnek a kisbabakori képek. 

1. AZ ÉN CSALÁDOM • 15 PERC

Eszközök: Kartonpapír, babakori fényképek a gyerekekről, ragasztó vagy Blu tack

Előzetesen behozott kiskori képekből babatabló készítése.
Felidézhetünk néhány babakori emléket, történetet, megbeszélhetjük, hogy a családban ki kire hasonlít leg-

inkább. A babatabló elrakható Anyák napjára, a dekoráció részeként újra felhasználható.

2. RÁHANGOLÓDÁS • 30 PERC

A fotók felhasználásával:  
• családtagok felsorolása, 
• családon belüli kapcsolati rendszer feltérképezése, 
• családban elfoglalt hely és szerep meghatározása, szülőkhöz, testvérekhez való kapcsolat megfogalma-

zása, 
• nevelési szerepek feltérképezése, példakép, lekövethető minta megfogalmazása.

Beszélgetés
• Kinek mit jelent a család?
• Kik a családod tagjai?
• Kivel szoktál több időt tölteni?
• Miben tudsz segíteni a szüleidnek? 
• Melyik testvéreddel tudsz a legjobbat játszani? Mit szoktatok játszani? 
• Mit szeretsz legjobban a szüleidben? Miben szeretnél majd hasonlítani rájuk, amikor Te Édesanya/

Édesapa leszel?

Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem 

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M1: Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem – könyv

Vetítsük ki és olvassuk fel Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem című könyvéből a 3-6. oldalakat! 
A részletek felolvasása után beszélgessünk a gyerekekkel: nálatok hogy van ez? (A szűkebb és tágabb család-

tagok és a közöttük lévő kapcsolat, ki kinek a szülője, gyermeke, unokája, ki-kinek a kije…)

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 1. osztály
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Mézga család főcímdal

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M2: Mézga család – főcímdal

Most egy olyan videót fogunk megnézni, ami egy rajzfilm főcímdala, szerintem sokan ismeritek! Ameddig 
megnézzük, gondoljátok végig: Milyen lehet a hangulat ebben a családban? Szívesen lennétek-e ennek a 
családnak a tagjai?

3. CSALÁDI RAJZ ELKÉSZÍTÉSE • 40 PERC

Eszközök: Rajzlap, zsírkréta, filctoll, színes ceruza
Mellékletek: M3: Képkeret

Osszunk ki minden gyermeknek egy-egy képkeretet (M3) és kérjük meg őket, hogy rajzolják le a családjukat, 
a keretet pedig díszítsék sormintával, a saját tetszésüknek megfelelően!

Mielőtt megkezdjük a munkát, beszélgessünk a következők mentén: 
• Mivel érzékeltethetjük, hogy a rajzunkon összetartozó emberek csoportját ábrázoljuk és nem különálló 

emberekét? 
• Hogy tudnánk a családunk/közösségünk hangulatát színekkel is kifejezni? 

Az osztályteremben kiállítás készülhet a gyerekek alkotásaiból, beszélgethetünk 
a megjelenített családokról, a családon belüli kapcsolatokról.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSI JÁTÉKOK TORNA-TEREMBEN VAGY 

AZ UDVARON • 45 PERC

Eszközök: Kooperációs ernyő, labdák, zsámolyok, babok és száraztészta, cérnák vagy fonalak, pokrócok

Feladat-javaslatok: 
• Kooperációs ernyő (vagy egy sima lepedő) segítségével juttassátok el a labdákat egy kijelölt célpontra 

(zsámoly vagy nagy kartondoboz). Feltétel, hogy minden családtagnak fognia kell az ernyőt és összefo-
gással kell célba juttatni a tárgyakat.

• Válogassatok ki babot és felfűzhető száraztésztát, majd a tésztából készítsenek Anyának nyakláncot.
• Székek, padok, kartondobozok és pokróc segítségével építsetek menedékházat, amely minden család-

tagnak biztonságul szolgál.
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5. KARTONKÉPEK A CSALÁDI MUNKÁKRÓL • 20 PERC

Mellékletek: M4: Képek

• A képek (M4) segítségével és saját tapasztalataik alapján soroltassuk fel, hogy milyen munkákat kell egy 
háztartásban elvégezni! 

• A kinyomtatott képeket a táblán csoportosítani tudjuk, és mágnessel rögzítve egy feladatmegosztó táb-
lázat rajzolódik ki. Egy-egy tevékenységből többet is nyomtathatunk, több helyre is illeszthető legyen!

• Hozzunk saját példákat a családi életünkből! Nevezzék meg, miben szoktak segíteni, milyen feladatokat 
bíznak rájuk a szüleik!

6. CSALÁDI GAZDÁLKODÁS • 25 PERC

Mellékletek: M5: Hűtőszekrény képe

Beszélgessünk:
• Töltsük meg a hűtőszekrényt (M5) olyan dolgokkal, amelyek oda valók és rendszeresen megvásároljátok 

őket a boltban! Rajzoljátok oda a polcokra!
• Mire van még szükség a háztartásban?
• Miből tudjátok mindezt megvenni? Honnan van rá a családnak pénze? (bevétel, fizetések)
• Mi az, amiért még fizetni kell ahhoz, hogy a megszokott családi működés, élet fennmaradjon? 
• Tudtok nekem olyan ötleteket adni, amivel takarékosabb életet élhetek? Mivel, hogyan tudunk takaré-

koskodni?

7. MENTÉS A SZIGETRŐL • 30 PERC

Mellékletek: M6: Játék leírása

A játékleírás alapján valósítsuk meg a tevékenységet!

8. ORIGAMI • 15 PERC

Eszközök: 10x10 cm-es papírok, filcek, színes ceruzák
Mellékletek: M7: Pólyás baba hajtogatása

A napot a kisbabakori képekkel indítottuk, hiszen a családba érkezésünk legelső szereplője édesanyánk és 
mi magunk vagyunk. Ennek emlékére megtanulunk pólyás babát hajtogatni. Az arcát rajzolhatjuk mosolygós-
ra, sírósra, alvósra, ahogy szeretnénk.
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KEDD
Összesen 180 perc

1. ÉRTÉKES VAGY(OK) • 25 PERC

1.1. Milyen vagyok? 

Eszközök: Kivetítő, laptop és hangszóró vagy digitális tábla 
Melléklet: M1: Max Lucado – Értékes vagy

Nézzük meg közösen Max Lucado: Értékes vagy című videóját (M1)! 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy mialatt a videót nézzük, válasszák ki, hogy ők melyik szereplők lennének szí-

vesen és indokolják majd meg, hogy miért!

1.2. Beszélgetés

A mese előtt feltett kérdések indításával beszélgetést kezdeményezünk a gyerekek válaszai alapján. 
Rávezető, gondolatokat tovább lendítő segítő kérdések: 
• Melyik szereplő lennél szívesen? Miért? 
• Miért lehetett csillagot és miért szürke pontot kapni? 
• Mit gondoltok, melyik manók érezhették jobban magukat?
• Baj-e, ha valamit nem tudunk olyan jól? 
• Vajon Lucián miért nem tapadt meg sem a csillag, sem a szürke pont? 
• Ki lehetett a történetben Éli mester?Szerintetek szoktunk egymásra ok nélkül is pontokat vagy csillago-

kat ragasztani? Tudtok rá példát mondani?

2. KÜLSŐ ÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK • 10 PERC

Mindenki álljon a széke mellé!
• Hívjunk ki egy tanulót és szedjük össze a külső tulajdonságait, azokat, amelyeket a szemünkkel lá-

tunk!Ezután soroljuk fel a belső tulajdonságait, amelyeket nem látunk, de mivel ismerjük, tudjuk róla!
• Feladat: Ha külső tulajdonságot hallasz, akkor guggolj le, ha belsőt, akkor tapsolj egyet! 
 Példák: vékony, barna hajú, makacs, okos, szemüveges, copfos, ügyes, mérges, jószívű, duci, bátortalan, 

karcsú, kék szemű, erőszakos

Beszélgessünk a gyerekekkel:
• Emlékszel olyan esetre, amikor az osztálytársmanód ragaszthatott volna rád csillagot vagy szürke pontot?
• Van-e olyan (rossz) tulajdonságod, amin szerinted tudnál vagy szeretnél változtatni?
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3. PANTOMIM • 15 PERC

A feladatok megkezdése előtt tisztázzuk a gyerekekkel a pantomim fogalmát!
3.1. Álljatok fel és pantomimmal fejezzétek ki, beszéd nélkül, csak az arcotokkal, a testtartással, muto-

gatással a következő érzelmeket, érzéseket: öröm, csodálkozás, meglepődés, harag, segítség kérése, 
vigasztalás.

3.2. Hívjunk ki egy önként jelentkező tanulót és súgjunk a fülébe egy érzelmet, amit a fenti módon jele-
nítsen meg a többieknek! A többiek találják ki az arcjáték, mutogatás alapján a megsúgott érzelmet! 
(példák: ijedtség, csalódottság, bánat)

3.3. Az érzelemnek megfelelően rögtönzött történettel meséljük el, hogy mi válthatja ki az emberből az 
ijedtséget, csalódottságot, a bánatot. Mondjunk rá példát!

4. PÉLDAKÉP • 20 PERC

4.1. Színes család

Eszközök: Színes ceruza
Melléklet: M2: Sematikus emberrajz

Osszuk ki mindenkinek a mellékletben található képet, majd olvassuk fel a mellékletben található szöveget!
Mindenki kapott egy képzeletbeli családot, amit most fogunk színessé tenni és a felolvasott szöveg alapján 

megjeleníteni! Először felolvasom Nektek, csak hallgassátok meg és figyeljetek meg jól minden részletet! 
(Felolvasás után kérdezzük vissza a hallottakat, ezzel is fejlesztve az emlékezetet.)

Beszélgessünk: 
• Te kire hasonlítasz jobban, Anyukádra, vagy Apukádra? 
• Milyen tulajdonságok alapján állapítottad ezt meg?Miben példaképek a szüleid számodra?

4.2. Mazsolányi példakép

Eszközök: Kivetítő, laptop és hangszóró vagy digitális tábla
Melléklet: M3: Mazsola és Tádé – Az eszménykép

Nézzük meg közösen Mazsola és Tádé: Az eszménykép című videót! 
A mese megtekintése után kérdezzük meg a gyerekeket, hogy nekik van-e példaképük! Kérjük meg őket, hogy 

meséljenek róla és arról, hogy milyen tulajdonságaiért tekintik őket példaképnek! 
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5. ZENEHALLGATÁS, ÉNEKTANULÁS • 10 PERC

Melléklet: M4: Isten szívén megpihenve – kotta

Énekeljük el, vagy tanuljuk meg az Isten szívén megpihenve kezdetű éneket. 
Éneklés előtt mondjuk el a gyerekeknek a foglalkozás fő üzenetét: Isten csodálatos alkotásai vagyunk mind-

annyian, teremtett céllal születtünk a világra, az Ő akaratából, az Ő szeretetében egész életünkben velünk van 
és lesz. Úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk!

6. ÉLMÉNYPEDAGÓGIA • 10 PERC

Melléklet: M5: Képválasztás – képanyag

Tegyük szét a képeket a földön, úgy, hogy jól láthatóak legyenek (M5). Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasz-
szanak ki maguknak egyet, amit jellemzőnek gondolnak magukra, eszükbe jut róla valami vagy egyszerűen 
csak tetszik valamiért. Vegyék fel és üljenek le a helyükre. Mindenki mutassa fel a képet és mondja el, miért 
választotta.

További feldolgozási lehetőségek: 
• Egy-egy gyermek mutassa fel a képet és a többiek találják ki, vajon miért azt választotta.
• A gyerekek nem maguknak, hanem egymásnak választanak képet, indokaikat is megfogalmazzák, hogy 

miért azt választották.

7. MATEMATIKAI SZÁMFELADATOK • 20 PERC

Melléklet: M6: Számfeladatok – képek

Beszélgessünk a gyerekekkel a táblára felragasztott képek alapján, hasonló kérdések mentén:
• Hányan vannak a családban?
• Fiúk vagy a lányok vannak kevesebben, mennyivel? 
• Melyik családban vannak többen? 
• Hányan vannak a két családban összesen?

A képek alapján találjunk ki szöveges feladatokat!
Pl. A két család közösen utazik vonattal a Balatonra. Hány menetjegyet kell váltani az állomáson?
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8. JÁTÉK AZ UDVARON (VAGY A TORNATEREMBEN) • 70 PERC

Eszközök: Bóják, seprűk, labdák, zsámolyok, tornapadok, tálcák, hulahoppkarikák, „öt tárgy”-ak (konyha-
ruha, fakanál, kuglibábu, maroklabda, ugrálókötél), építőkockák

Alakítsunk hat fős családokat (szülők, nagyszülők, gyerekek)! Minden család egy-egy csapat lesz, sorversenyt 
fogunk játszani.

Feladatok:
• Előre kihelyezett bóják kerülgetése seprűvel vezetett labda irányításával. A kerülőzsámolynál az első 

családtag leteszi az eszközöket, a következő visszafelé végzi el a feladatot.
• Az akadálypályára tornapadot helyezünk ki, amelyen tálcán vitt labdával kell egyensúlyozva végigsza-

ladni, a jelölőbóját megkerülve egyenes vonalban visszafutni.
• Előre a földre kihelyezünk öt hulahoppkarikát. A kifutó játékos kezében öt tárgyat fog (konyharuha, 

fakanál, kuglibábu, maroklabda, ugrálókötél), minden karikában elhelyez egyet-egyet, majd a zsámolyt 
megkerülve egyenesen visszafut. A következő játékos egyenes vonalban kifut, majd a zsámoly megke-
rülése után összeszedi a tárgyakat.

• Várépítés: minden játékos kezében egy-egy építőelem található. A pálya végén egy zsámoly tetején vár-
építésbe kezdenek, a kifutók egy elemmel feljebb építik a várat. (lehet kockákból, papírpohárból). Úgy 
kell elhelyezni az elemeket, hogy ne boruljon le a vár! Győz a gyorsaság és a felépített várral rendelkező 
csapat.

• Családi vonatozás, a rajtra egymásba kapaszkodva, vonatozva indulnak a családok a bóják között szla-
lomozva. Nyernek a gyorsak és azok, akiknek a családi vonat nem szakadt el. 

SZERDA
Összesen 145 perc

1. HANGULATTEREMTŐ MOZGÁSOS JÁTÉK • 10 PERC

Mellékletek: M1: Barátkozás kézzel-lábbal

Játékleírások alapján végezzük el a tevékenységet!

2. BESZÉLGETŐKÖR A BARÁTSÁGRÓL • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M2: Micimackó – videó; M3: Milyen egy igazi barát?

2.1. Beszélgetős kérdések:

• Mitől barátság a barátság? 
• Te jó barátja vagy-e az osztályból valakinek? 
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• Mi az, ami miatt őt a barátodnak tartod? 
• Miért van szükségünk barátokra?

Nézzünk meg egy részletet a Micimackóból! (M2)
• Mit tehetünk azért, hogy sokáig barátok maradjunk?
• Hogyan lehet megőrizni egy barátságot? Miként tudunk egymásnak jó barátai lenni?
• Szoktatok-e egymásnak kedveskedni, tudjátok-e, hogy minek örül a másik?

2.2. Milyen egy igazi barát?

Nézzünk meg egy másik kisfilmet (M3)!
Előzetesen adjunk megfigyelési szempontot:
Hallasz-e olyan jó tanácsot, javaslatot, amit a barátságaid kialakításánál ezentúl figyelembe veszel?
A megtekintés után beszélgessünk: 
• A látottak alapján, nektek van olyan barátotok, aki a jó tulajdonságaitokat hozza ki belőletek? Van olyan 

ismerősötök, osztálytársatok is van, aki éppen ellenkezőleg, belevisz benneteket a butaságba?
• El tudjátok mondani, hogyan viselkedik az, aki nyitott az embertársai felé?
• Fontos szerintetek, hogy csak hozzánk hasonló tulajdonságokkal rendelkező barátaink legyenek? 

A mozgás, felfrissülés mellett a rendhagyó eszközök bevonásával 
a következő foglalkozás tartalmát vetítjük előre a gyerekeknek.

3. SOR- ÉS VÁLTÓVERSENY • 40 PERC

Eszközök: Mankó, lavór, vödör, szemüveg, kerekesszék, könyv, söprű, lapát, tálca, műanyag pohár, 
baba, babakocsi, bevásárlókosár, sebtapasz
Mellékletek: M4: Sor- és váltóverseny leírása

A verseny megvalósításához használjunk tornatermet, jó idő esetén udvart, sportpályát!
• A feladatok részletes leírása az M4-ben található! 
• A váltóversenybe olyan segédeszközöket vonjunk be, amelyek utalnak az utána következő foglalkozás 

témájára: kiknek, miben, hogyan lehetünk a segítségére. A váltóverseny végén megkérdezhetjük a gye-
rekektől, hogy mit gondolnak, mi lesz a következő foglalkozás témája, miről fogunk beszélgetni.

• A sportfoglalkozást követően visszamegyünk az osztályterembe.

A feladat alkalmas az érzékenyítésre a segítségre szorulók, a hátrányos helyzetben élők, idősek, 
sérült emberek, romák, betegek iránt.
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4. TÁMOGATÓ, SEGÍTŐ LEHETŐSÉGEINK KISGYEREKKÉNT 

• 20 PERC

Beszélgessünk!
• Volt-e a családotokban, aki segítségre szorult? Ki segített neki? Te tudtál-e valamiben segíteni? 
• Láttad-e, hogy a szüleid segítenek másokon? 
• Az iskolában kapcsolódtál már be segítő akcióba? 
• Volt arra példa, hogy Te szorultál rá mások támogatására? 
• Hogy érezted magad, amikor segítettek Neked?

A kérdésekre adott válaszok alapján konklúzióként fogalmazzuk meg, hogy az egészség érték!

5. SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK SEGÍTSÉG KÉRÉSE ÉS ELFOGADÁSA

• 20 PERC

Mellékletek: M5: Szituációs kártyák

Vegyük elő a szituációs kártyákat! (M5)
• Olvassuk fel az önként jelentkező gyereknek az adott szituációkat úgy, hogy csak az a tanuló hallja, aki 

előadja a jelenetet! 
• Teljesítse a feladatot és a többieknek ki kell találniuk, hogy milyen helyzetbe került a megjelenített 

szereplő.
• A szitációs játék után beszéljük meg, hogyan érezték magukat a jelenetet előadó gyerekek a helyzetben!
• Ha a valóságban adódik egy ilyen probléma, mit szoktak érezni? 
• Miért fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, helyzeteket megoldani?

6. KONFLIKTUSKEZELÉS: VESZEKEDÉS – KIBÉKÜLÉS • 20 PERC

Mellékletek: M6: Konfliktuskezelés – történetek

Olvassuk fel egyenként a rövid történeteket (M6) és tartsunk ötletbörzét a gyerekek között! 
• Ki hogyan oldaná meg a kialakult helyzetet?
• Fontos-e a rendezetlen helyzetek megoldása? Miért fontos?

Írjuk fel a táblára a következő Igét és beszélgessünk arról, mit jelent! „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: 
a nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4:26)

• Miért lehet rossz haraggal lefeküdni este? Volt-e már olyan, hogy Ti így feküdtetek le?
• Mire tanít bennünket ez az Ige?



57

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 1. osztály

7. KÖRJÁTÉKOK • 15 PERC

Eszközök: Zsebkendő/kendő
Mellékletek: M7: Játékok leírása

A játékleírás alapján valósítsuk meg a tevékenységet! (M7)
• Ennek a kislánynak nem jutott párja
• Mély kútba tekintek
• Elvesztettem zsebkendőmet
• Kútba estem, ki húzzon ki 

CSÜTÖRTÖK
Összesen 150 perc

1. FIÚ – LÁNY • 25 PERC

Eszközök: Ceruza, füzet, színes ceruzák

Beszélgessünk: 
• Kinek mikor van a születésnapja? 
• Tudod-e, hogy mi lett volna a neved, ha nem kisfiú/kislány érkezett volna a születésed napján? 
• Vannak-e testvéreid? Kinek milyen nemű testvére van? 
• Szerettek-e közösen játszani? Mit szerettek együtt játszani? 
• Össze szoktatok-e veszni és hogyan tudjátok megoldani a problémát? 

Az írás/olvasásfüzetbe írjuk le csoportosítva, hogy vajon milyen játékkal szeretnek inkább a lányok és a fiúk 
játszani! Középre írjuk, ha szerintetek fiúk is és lányok is szeretnek vele játszani!

Ha az írástanulásban nem tart ott az osztály, akkor rajzoljunk!

2. TEST ÉS LÉLEK • 20 PERC

Mellékletek: M1: Bibliai Igék

2.1. Olvassuk fel a bibliai Igéket és beszélgessünk róluk!

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem 
a magatokéi vagytok?” (1Kor 6, 19)

„A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az 
egész tested sötét lesz.” (Máté 6:22–23.)
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• Hogyan tudnátok másképpen megfogalmazni az Igéket? 
• Hogyan tudunk a testünkre vigyázni? 
• Gondoljátok végig, hogy egy-egy napon mi minden jót adhatunk a testünknek?

Testünk ápolása: tisztálkodási szabályok, egészséges táplálkozás, mozgás, friss levegőn tartózkodás. 

Állítsunk össze a családnak egy egészséges reggelit! Mi kerüljön a tányérra, a család asztalára? 
Hogyan vigyázhatunk a lelki egészségünkre? 

Lelki egészségünk: kapcsolat Istennel, imádság, hála megfogalmazása, kifejezése, harag megszüntetése, 
lelkiismeretes helytállás, feladataink elvégzése, rendezett kapcsolataink. 

• Nem bántjuk meg egymást, ha mégis, akkor megtanulunk bocsánatot kérni, megbocsátani. Kérdezzük 
meg a gyerekeket, hogy be tudná-e valaki mutatni, hogyan kell őszintén bocsánatot kérni. 

• Kifejezzük embertársaink, családtagjaink felé a szeretetünket, hálánkat, tiszteletünket. 
• Igyekszünk keresni a másik kedvét, örömét. 
• Imádságainkban elmondjuk Istennek a bűneinket, bocsánatot kérünk, megfogalmazzuk a hálánkat. 

3. A LELKÜNKKEL ÉRZÜNK • 30 PERC

Eszközök: Mellékletben a rajz! Előre nyomtatott rajzlap, színes ceruza, filctoll.
Mellékletek: M2: Érzelemkártyák

3.1. Beszélgetés

Közös beszélgetésben adjuk meg a válaszokat ezekre a kérdésekre, felvetésekre önkéntes válaszadással. 
• Tudtok-e arra példát mondani, amikor valakivel valami jót tettetek? Mit éreztetek akkor? 
• Mit érezhettem akkor, amikor….

– észrevettem haza felé, hogy a boltból több visszajárót kaptam, mint ami megilletett volna. (örültem, 
szégyelltem, megszólalt a lelkiismeretem, hogy mit kell tennem)
felsegítettem egy nénit, aki megbotlott a járdaszegélyben és kiborult a bevásárlókosara. (öröm, 
ijedtség)

– meglátogatott a barátom, amikor beteg voltam és nemcsak a leckét hozta el, hanem a születésnapi 
tortájából is hozott egy szeletet. (de jó, hogy fontos vagyok, szeretnek)

3.2. Érzelemkártyák

Osszuk a gyerekeket 4-5 fős csoportokba – számmondással 1, 2, 3, 4 ….1, 2, 3, 4, majd húzzanak egy-egy érze-
lemkártyát! Találjanak ki történetet az érzelemhez mutassák be a többieknek! 

Javaslatok az érzésekhez: együtt örülés a másikkal, harag, szégyenérzet, büszkeség, meghatottság.
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4. ÁRULKODÓ TÁRGYAK – KI DOLGOZIK VELE? • 15 PERC

Eszközök: Blu tack
Mellékletek: M3: Tárgyak-képek

Rejtsük el a tárgyak kinyomtatott képét (M3) a teremben, majd a táblán női és férfi sematikus rajzzal ábrázol-
va alakítsuk ki a csoportosítási felületet. A kontúrok alatt annyi négyzetet rajzoljunk, ahány kép odatartozó 
lesz, a megtalált képeket gyurmaragasztó segítségével rögzítsük.

A gyerekek keressék meg az elrejtett képeket, majd közösen csoportosítsuk aszerint, hogy inkább nők vagy 
inkább férfiak dolgoznak vele!

Törekedjünk arra, hogy a nemek szerinti munkavégzés közötti különbség érzékeltethető legyen 
a szemléltetéssel. Vihetünk be érdekes tárgyakat, amivel nem biztos, hogy minden gyermek találkozik. 

Jó lehetőség a beszélgetésre és a munkafajták (női–férfi) elkülönítésére is. 

Ha van lehetőségünk vigyünk be „kézzel fogható” tárgyakat is, mint pl. poroló, tollseprű, derelyevágó, 
csavarhúzó, toll, fűrész, kerti kesztyű, csavar, fogó, fúró, tű, habverő, meggymagozó, mosogató szivacs, 

metszőolló, fánkszaggató, stb. Szóban ezeket is csoportosíthatjuk. 

5. AMERIKÁBÓL JÖTTÜNK, MESTERSÉGÜNK CÍMERE! • 15 PERC

A mesterségek elmutogatása a kezdő és záró betű megadása után.
A bemutatók után beszélgessünk arról, hogy az női vagy férfi mesterség inkább?

6. ÖLTÖZTETŐBABA KÉSZÍTÉSE, RUHÁIK EGYEDI TERVEZÉSE, 

KIVÁGÁSA • 25 PERC

Eszközök: Filctoll, színes ceruza, olló
Mellékletek: M4: Öltöztetőbaba sablon

A sablonok segítségével készítsenek a figuráknak a fiúk fiúruhát, a lányok lányruhát. 
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7. DOLGOS-SZORGOS CSALÁDI SZÖVEGES FELADATOK 

MATEMATIKÁBÓL • 20 PERC

Eszközök: Matematika-füzet, ceruza, radír
Mellékletek: M5: Matematikai feladatok

Nyissuk ki a matematikafüzeteket! 
Olvassuk fel a gyerekeknek egyesével a feladatokat, amiket rögtön a felolvasás után oldjanak is meg. Hívjuk 

fel a gyerekek figyelmét, hogy a megoldásokat egymás alá írják, hogy a végén könnyű legyen ellenőrizni. 
Ellenőrizzük a megoldásokat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy vegyenek javító színt a kezükbe, pipálják ki a jó 

megoldást és javítsák a rosszat. 
Vajon kinek lesz a legtöbb helyes megoldása? 

 

PÉNTEK
Összesen 120 perc + családi délután

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Hívjuk meg a szülőket a mai családi délutánra, készüljünk elő a szükséges eszközökkel! 

1. ARANYOSI ERVIN: A SZERETETRŐL • 10 PERC

Mellékletek: M1: Aranyosi Ervin - A szeretetről

Olvassuk fel a verset, majd beszélgessünk: 
• Mit ajánl a költő, hogyan tekintsünk az embertársainkra, barátainkra, családtagjainkra?
• Mi az ember legfőbb vágya az életben a vers szerint (hogy szeressék!)? 
• Ti hogy vagytok ezzel - érzitek, ha szeretnek Benneteket? Mit éreztek olyankor?  

2. A SZERETET KIFEJEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI • 10 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M2: Szeretetnyelvek; M3: Szófelhő

Vetítsük ki az M2-t és az M3-t, mely képeken jól látszanak a fedések, találkozások a szeretetnyelvek között.

Beszélgessünk a gyerekekkel: 
• Mivel ajándékozhatjuk meg egymást? - szép szavakkal, együtt töltött idővel, ajándékkal, jó cselekedet-

tel, öleléssel. 
• Mikor érzed azt, hogy szeretnek Téged? Milyen kedveskedésnek örülsz te a legjobban?
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3. SZÓFELHŐBŐL INDÍTÓ SZAVAK OLVASÁSA • 25 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M3: Szófelhő szavai

• Vetítsük ki a szófelhőben megtalálható szavakat! Olyan szavakat, kifejezéseket látunk, amelyek a csalá-
don belüli, baráti kapcsolatokra jellemzőek. 

• Keressünk szavakat, alkossunk velük mondatokat! 

4. CSALÁDI ÜNNEPEINK ÖSSZEGYŰJTÉSE • 30 PERC

Eszközök: Előre kivágott téglalap alakú kártyák, filctollak, színes ceruzák. 

Beszélgessünk, idézzünk fel élményeket az alábbiak mentén: 
• Mit szoktatok megünnepelni családi körben? 
• Hogyan szoktátok megünnepelni? 
• Kiket szoktatok meghívni? 

Gyűjtsük össze a táblára az általában megünnepelt alkalmakat! 
• Alakítsunk csoportokat, egy-egy csoportba 4-5 fő kerüljön!
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszanak ki egy-egy alkalmat, beszéljék meg, hogy milyen jelképet, 

szimbólumot jelenítenének meg a kártyájukon. 
• Rajzolják meg, színezzék ki!

5. SZERETETNYELVEK • 30 PERC

Eszközök: gyerekek nevei kis papíron, tálka, egyszerűen, rövid ideig játszható társasjátékok
(pl. dominó)
Mellékletek: M4: Bertalan és Barnabás

5.1. Ajándékozás

Ki az közületek, akinek nagy örömöt lehet szerezni egy ajándékkal? 
Egy tálkába tegyük bele minden gyermek nevét egy-egy cédulán, és mindenki húzzon egyet. Kérjük meg a 

gyerekeket, hogy ne árulják el egymásnak, hogy kit húztak! Titokban a nap folyamán készítsenek egy rajzot az 
osztálytársnak, azt ábrázolja, amit legjobb tudomásuk szerint nagyon szeret az illető! 

5.2. Együttlét 

Alkossunk négyfős csoportokat és társasozzunk! A társasokat helyezzük a tanári asztalra, majd csoporton-
ként egy gyermek jöjjön ki és válasszon egyet. 

5.3. Elismerő szavak

Kérjük meg. gyerekeket, hogy a játék befejeztével gratuláljanak a győztesnek, fogjanak vele kezet és fejezzék 
ki szavakkal az elismerésüket!  kezet fogunk vele és szavakkal kifejezzük az elismerésünket! 
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Megnézhetjük Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás papírszínházas feldolgozását (M4)

6. DALTANULÁS: TÉGY URAM ENGEM ÁLDÁSSÁ • 15 PERC

Mellékletek: M5: Tégy Uram engem áldássá – kotta

Tanuljuk meg a dalt és értelmezzük közösen is a szövegét: törekedjünk arra, hogy mások javát szolgáljuk, 
másokat elfogadjunk, tiszteljünk, legyünk hálásak az életünkért!

7. CSALÁDI DÉLUTÁN

Délutánra hívjuk meg a szülőket és az alábbi programlehetőségek mentén szervezzünk családi délutánt!
Indítsuk el az angyalkázást a családi délutánon!
A korábban kihúzott személyre az adventi időszakban legyünk különös figyelemmel, legyünk vele kedvesek, 

a karácsonyi teadélutánra pedig készüljünk neki ajándékkal! 

Program ötletek:
• Apák és fiaik focimérkőzés. 
• Mézeskalácssütés és -díszítés. A tankonyhában az adventi készülődés keretében mézeskalácssütés és 

-díszítés. A mézeskalácsprogram fiúk és lányok részére egyaránt lehetőség. 
• Lányka fodrászszalon. Édesanyák bevonásával hajfonatok készítése, szalagozással. 
• Adventi délután: készíthetünk koszorút, asztaldíszt, dalt tanulhatunk közösen

A családi életre nevelés a családok bevonásával hiteles. A közös tevékenységek erősítik a családok közötti 
kapcsolatot és az osztályközösséget. A tevékenységek keretében kínáljunk nemek szerinti 

és közös tevékenységet is.


