
HÉTFŐ
Összesen 260 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak magukkal 1 db harmadik osztályos fotót vagy keressünk egy 
kivetíthető harmadik osztályos osztályképet. Erre a 4. résznél lesz szükség.

• Amennyiben a többi osztállyal is egyeztettük, indíthatjuk a témahetet közösen az iskola összes tanu-
lójával az iskolalelkész által vezetett áhítattal, ahol a kiválasztott Ige már ráhangolhatja a tanulókat a 
család témájára.

1. „ILYEN VAGYOK – ÉRTÉKES VAGYOK” • 35 PERC

1. játék
• Rendezzük körbe a székeket és mindenki elfoglal egy helyet.
• Mondjunk egy külső tulajdonságot, aki magára ismer, a tanító által kért mozdulatot megteszi. pl.: inte-

gessen, emelje fel a jobb/bal lábát, bólintson, álljon fel, kacsintson stb.
• A külső tulajdonságok lehetnek pl. szemüveges, fülbevalós, rövid/hosszú hajú, kék/zöld/barna szemű, 

erős, izmos, széles vállú, kerek/keskeny arcú, barna/szőke/vörös/fekete hajú, hullámos hajú, copfos/
kontyos, pisze/egyenes orrú nagy lábú stb.

• Kérdezzük meg a gyerekeket, ki tudnák-e egészíteni valamivel a felsorolást?

2. játék
• Hagyjuk a székeket kör alakú elrendezésben.
• Mondjunk egy-egy külső tulajdonságot, és akire igaz, az feláll és gyorsan új helyet keres magának az 

üres székek közül. Ugyanoda nem lehet visszaülni.
• A „Mindenki!” felkiáltásra az egész osztály feláll és gyorsan új helyet keres magának.

Mozgalmasabbá tehetjük a játékot, ha kiveszünk egy széket. Aki hely nélkül marad, 
az lehet a következő tulajdonság kitalálója, amire a többiek felállnak.

3. játék – „Mennyire ismeritek egymást?”
• Hunyjuk be a szemünket, és a gyerekek a tanító rövid leírása alapján megpróbálják kitalálni, melyik 

társukra gondolt.
• A tanulók egy-egy leírás között rövid időre kinyithatják a szemüket, hogy megfigyeljék egymás megje-

lenését.
• Ha jól megy a játék, a tanulók is mondhatnak rövid jellemzéseket egymásról ugyanígy.
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2. BELSŐ TULAJDONSÁGOK • 10 PERC

Eszközök: 2 hulahoppkarika, M1 melléklet kivágva
Mellékletek: M1: Belső tulajdonságok

Beszélgessünk a gyerekekkel:
• Vannak-e olyan tulajdonságaink is, amiket a szemünkkel nem láthatunk? (Ezek a belső tulajdonságaink)
• Gyűjtsünk össze belőlük minél többet. 

Az előzetesen papírcsíkokra felírt és kivágott belső tulajdonságok közül (M1), amelyeket a gyerekek említe-
nek, elővesszük és a kör közepén lehelyezzük a földre.

Kérdezzük meg azt is, ez jó tulajdonság-e vagy inkább rossz. Elővesszünk két hulahoppkarikát, az egyikbe 
tesszük a jó, a másikba a rossz tulajdonságokat.

Még mindig célszerű a körben ülő formát megtartani a játékhoz és a beszélgetéshez.
Lesznek olyan tulajdonságok is, amelyekről nem lehet eldönteni, hogy jók-e vagy rosszak. 

Beszélgethetünk róluk, keressünk helyet ezeknek is. 
A gyerekek által nem említett tulajdonságokat is elővesszük, beszélünk róluk.

3. „SZERETEM… – NEM SZERETEM…” JÁTÉK • 20 PERC

Eszközök: Tanulóként 1-1 írólap és íróeszköz, 1 közepes méretű kosár

A tanulók a helyükön egy-egy lapra felírnak 3 olyan tulajdonságot, amit szeretnek és 3 olyat, amit nem sze-
retnek magukban. (Külső, belső egyaránt lehet, név nélkül írjuk fel.)

Tegyük bele ezeket egy kosárba, egyet-egyet kihúzunk és a gyerekek segítségével megpróbáljuk kitalálni, ki 
írhatta magáról.

Még a tulajdonságok papírra vetése előtt tájékoztatjuk a tanulókat, hogy amit írnak, 
azt esetleg felolvassák majd.

4. ÖNISMERET • 45 PERC

Eszközök: Üres lap, színes ceruza

4.1. Bemutatkozós játék

• Üljünk körbe, majd a gyerekek a helyükről felállva csukott szemmel elindulnak előre és valakit találnak, 
akinek megfogják a kezét. Ekkor kinyithatják a szemüket: kialakultak a párok.

• A párok lappal, íróeszközzel elvonulnak és az eddig összegyűjtött tulajdonságokat felhasználva néhány 
mondatban bemutatják magukat (nevem; ilyen vagyok; ez jellemző rám; ezt szeretem csinálni; ezen 
esetleg változtatnék magamban stb.)
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• A párok memorizálják egymás jellemzését, majd visszaülnek a helyükre.
• Válasszunk valakit.  Ő a párja széke mögé áll, vállára teszi a kezét és bemutatja az előtte ülő párját úgy, 

mintha az beszélne. (Kölcsön adja neki a hangját.)

A párok véletlenszerű alakulásával olyanok is jobban megismerhetik egymást, akik kevés időt töltenek 
egymással. A bemutatott tanulók nevét sorsolni is lehet, ha előzőleg kis cédulákra felírtuk őket.

Gazdagítható a feladat azzal, ha a mondanivalót a gyerekek rímes versike formájában 
próbálják elmondani.

A játékkal fejlesztjük a figyelmet, a memóriát, a szövegalkotó képességet, önismeretet.
Akár az egész osztállyal végig lehet csinálni, ha kitart a gyerekek türelme.

4.2. „Mennyit változtam?”

Kérjük meg a gyerekeket, nézzék meg az 1 évvel ezelőtti fotóikat. Kérdezzük meg: „Mennyit változtál tavaly 
óta?”

• Néhány jelentkező elmondja az általa észrevett változásokat (válasszunk fiút is, lányt is). 
• Térjenek ki a külső, látható változások mellett a belső tulajdonságokra is, és ha volt ilyen, a gondolko-

dásmódbeli változásokra is. 
Végül foglaljuk össze a tapasztalatokat: Vannak szemmel nem látható változások is, és a növekedés mellett 
ebben a korban elkezdődik a férfivá és nővé érés folyamata is.  Hogy érzitek magatokat ebben a változás-
ban? Mit jelent a termékenység? 

Tudatosítsuk a gyerekekben a nemi érés kezdődését, jeleit és ezek természetes voltát. 
Ismerjék meg a termékenység fogalmát, ennek jeleit.

Alakítsuk gondolkodásmódjukat: a termékenység, a gyermek Isten ajándéka.

Kérjük meg a gyerekeket: Képzeld el, milyen leszel 10 év múlva! Mit fogsz csinálni? Készíts róla egy képet!

5. ÁLLATOK ÉS ÉN • 25 PERC

Eszközök: Tanulónként 1-1 írólap, íróeszköz, M2 melléklet kivágva
Mellékletek: M2: Állatképek

Asszociációs játék állatképekkel
• Üljünk körbe, a padlóra szórtan állatokat ábrázoló képeket tegyünk le (M2, legalább 40 kép).
• Miután végignézték őket, a gyerekek válasszanak egyet maguknak, amivel azonosulni tudnak. Írják le 

röviden, miért ezt az állatot választották, mi a közös bennük. A választásukat és a leírtakat 4 fős cso-
portokban beszélik meg. 

• Üljünk vissza a körbe, és néhány tanuló az egész osztály előtt is mutassa be és indokolja a választását.
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A játékkal fejlesztjük az asszociációs képességet, az önkifejezést.
A 4 fős csoportokat képezhetjük az egymás mellett ülőkből vagy a hasonló állatképet választókból 

(pl. madarak) vagy akár kiszámolással is.

Szólánc
• Mondjunk egy példát: (pl.: SUHANÓ SASMADÁR), majd minden tanuló a választott állatával alkosson egy 

alliteráló nevet.
• A játékot kezdő a nevét hangosan kimondja. A jobbra mellette ülő elismétli és hozzámondja a saját 

nevét. Az ő mellette ülő tanulónak már három nevet kell elmondania, így egyre hosszabb lesz a szólánc. 
• Aki elvéti, kiesik. Az a játék győztese, aki a legvégéig játékban marad.

6. MOZGÁSOS JÁTÉKOK • 45 PERC

Eszközök: Tornatermi helyszín, 2 szivacs, 6-8 zsámoly, 2 pad, 10-12 bója, az osztály felének elegendő je-
lölőszalag vagy mellény, páronként 1-1 nagy karika, kisebb labdák, 6 db gumilabda

A játékok megkezdése előtt kérdezzük meg a gyerekeket:
• Mit tudtok a hangyákról? (pl.: Hol élnek? Hogyan közlekednek? Hogyan szereznek élelmet? Mit csinál-

nak, ha esik az eső?)
• Milyen tulajdonságaik vannak a hangyáknak, amelyeket emberekre is szoktak mondani? (pl.: szorgal-

mas, önfeláldozó, csapatjátékos, engedelmes)
A következő játékban ti is hangyák lesztek!

1. játék – Eső! Tűz! Víz!
A hangyák szabadon futkároznak.

• „Eső!” felkiáltásra búvóhelyet keresnek a két kosárpalánk alatt szivaccsal jelöl területeken.
• „Tűz!” felkiáltásra összekuporodva mozdulatlanná válnak.
• „Víz!” felkiáltásra a bordásfalra másznak.

Aki utolsóként végzi el a feladatot vagy elrontja, két kört fut a terem peremén, amíg a többiek a következő 
utasításra várva futkároznak.

2. játék – Hangyák vonulása
• Néhány zsámolyból, padból és bójából változatos pályát hozzunk létre. ú
• Válasszunk egy „vezérhangyát”, aki mögött a többiek felsorakoznak. Ő egy darabig általa meghatározott 

mozgásformával vezeti a sort a pálya tereptárgyai között, fölött, a többiek utánozva mennek mögötte. 
• Hangjeladás után valaki mást válasszunk vezérhangyának a sor élére.

Biztassuk a vezető gyerekeket a minél változatosabb, fantáziadúsabb mozgásformákra.
Dicsérettel értékeljük a vezető részéről a kreativitás, a többiek részéről a fegyelmezett, 

pontos feladatvégzést.
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3. játék – Hangyakórház
Az osztályt osszuk két részre, az egyik felére mellényt vagy jelölőszalagot adjunk, ők párokba állnak. A terem 
egyik részén két összetolt szivacs lesz a hangyakórház.

• Valami baj történt, ezért a többi hangya kétségbeesetten szaladgál.
• A pároknak meg kell fogniuk egy-egy futkározó hangyát, és ketten óvatosan a bokájánál, karjánál meg-

fogva elcipelik a hangyakórházba vagy összefogott karjaikra ráültetik, úgy viszik.
• Ha megtelt a hangyakórház, a két csapat szerepet cserél.

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy ebben a játékban nagyon kell figyelniük egymásra, 
különben baleset történhet.

4. játék – Élelemkihordás
• A teremben szétszórt morzsákat (kisebb labdák, karikák, bóják) a terem közepén összetolt két szivacsra 

kell gyűjteni, egy szabály betartásával: A megfogott tárggyal max. hármat szabad lépni, aztán át kell 
adni valakinek, így kell minél hamarabb mindent a szivacsra juttatni.

• Ha mindez megvan, a gyerekek rendeződjenek párokba. Minden párnak helyezzünk el egy hulahoppka-
rikát egyforma távolságra a középső szivacstól. A pároknak innen kell minél több tárgyat a saját kariká-
jukba gyűjteniük a szivacsról, de egyszerre csak egy dolgot vihetnek és azt mindkettőjüknek fognia kell.

• A végén nézzük meg, melyik hangyapárnak sikerült a legtöbb dolgot begyűjtenie a karikájába. Beszéljük 
meg, volt-e valami különleges stratégiájuk.

Célunk, hogy a gyerekek rájöjjenek, ha összedolgoznak, kidolgoznak stratégiákat, 
sokkal hamarabb el tudják végezni a feladatot.

5. játék – Hangyák az osztály szárnyashangyái ellen
• Az osztályt osszuk két csapatra!
• A tornaterem közepén két padot tegyünk hosszában egymás mellé, helyezzünk rá kisebb tárgyakat, 

bójákat.
• A két csapat az elválasztó pad két térfelén helyezkedik el, szórtan. 3-3 gumilabdával minél több dolgot 

próbáljanak meg ledobni, hogy a másik térfelére essen. Ha mindent sikerült ledobni, számoljuk össze, 
melyik hangyacsapat tudott többet ledobni. Lehet visszavágót is játszani.

A mozgásos játékok után térjünk vissza a tanterembe!
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7. ÉRTÉKES VAGYOK • 50 PERC

Eszközök: Kivetítés eszközei, Biblia, nagyobb, kör formára vágott rajzlapok és A/4-es rajzlapok az 
osztály létszámának megfelelően, rajzeszközök: színes ceruza/zsírkréta/festék; dekorációs eszközök: 
fénylő, színes papírok, csillagok, kivágott virágok stb.; olló, ragasztó
Mellékletek: M3: Verebek

7.1. Ajándék vagyok

Beszélgetésindítónak mutassunk be egy verebeket ábrázoló képet kivetítve (M3)
• Milyen madarat láttok?
• Honnan ismerjük? 
• Szeretjük-e ezeket a madarakat, fontosak-e számunkra?
• Minden élőlény és élettelen dolog az Isten teremtménye, fontos és értékes.

Olvassuk fel, hallgassuk meg a Lukács evangéliuma 12:6–7 igeversét.
„Ugye két fillérért öt verebet adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt, még a feje-
teken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek!”

Az életünk Isten ajándéka. Ő formált, neki így vagyunk kedvesek, Ő így lát minket szépnek. Nekünk kell a 
testünkre vigyáznunk, amit Ő alkotott számunkra. Isten előtt a szeretett és a nem szeretett tulajdonságainkkal 
együtt értékesek vagyunk. Ő tudja, hogy képesek vagyunk a jóra.

Közös fohászban megköszönjük Istennek, hogy szeretetből teremtett, gondot visel ránk, értékesnek tart 
bennünket.

Célunk, hogy a gyerekek ismerjék fel, hogy nem a hasznosságunk vagy a tulajdonságaink miatt vagyunk 
értékesek, hanem azért, mert Isten annak lát minket, szeret minket. Az életünk ajándék Istentől. 

7.2. Alkotás

Az előző beszélgetés során szerzett felismeréseket a gyerekek alkotás során elmélyíthetik.
Ajánljunk fel 3 lehetőséget az alkotásra, amelyek közül a gyerekek szabadon választhatnak.
• Kör alakú rajzlapra rajzoltassuk meg a gyerekekkel az önarcképüket. Készítsétek el az önarcképetek 

keretét úgy, hogy az kifejezze, milyen értékesek vagytok! (pl.: lehet díszíteni fényes papírdarabokkal, 
csillagokkal, virágfüzérrel stb.)

• Egész alakos rajz készítése. Készítsetek magatokról egy egész alakos rajzot úgy, hogy a rajz fejezze ki, 
értékesek vagytok!

• Képkeret: A gyerekek a fényképeiknek (arckép/mellkép) készítenek keretet. A képek nemcsak rajzolás-
sal, ragasztással, hanem körberakással is keretezhetők (szép kövekkel, virágokkal, aranyzsinórral stb.)

Az elkészült képeket kiállítjuk.
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8. PÉLDAKÉPEINK • 30 PERC

Eszközök: Biblia, füzet vagy A/4-es lap

Bibliai példaképek
Készítsünk elő Bibliát és idézzük fel a gyerekekkel az általuk ismert bibliai alakokat. Ahogy megemlítjük a 
neveket, írjuk is fel őket a tábla bal oldalára.

• Emlékeztek-e még a Bibliából Dávidra, Mózesre, Illésre, Józsefre, Sámsonra, Jákobra, Máriára, Jézus any-
jára, Péter apostolra? Milyenek voltak? – Gyűjtsünk hozzájuk jelzőket, jellemzőket (szóban).

• Melyikükre hasonlítanál szívesen? Miért? – A gyerekek röviden mondják el, indokolják választásukat. 
Hagyjuk, hogy a gyerekek kifejtsék az álláspontjukat, érveljenek, indokolják meg a véleményüket.

• Melyikükre lehet igaz: szófogadó, engedelmes, kerülte a bűnt, irigyek voltak rá, kétkedő, kételkedő, 
gondoskodó, figyelmes, türelmes, buzgó, Isten választottja, szelíd, igaz barát, jó testvér, nagy erejű, 
ravasz, csodatévő, Istennek tetsző? – A felsorolt tulajdonságokat írjuk fel a tábla jobb oldalára.

A beszélgetés célja a felidézett bibliai alakok emberi tulajdonságainak és hozzánk való hasonlóságának 
felismertetése, pozitív, követendő jellemvonásaik kiemelése. Érdemes kiemelni egy konkrét alakot 

pl. Józsefet és a története alapján kiemelni az ő tulajdonságait, jellemvonásait.

Példaképek a családban
Beszélgessünk: Azokat az embereket, akikre hasonlítani szeretnénk, példaképeknek nevezzük.

• Ki az a családodban, akire leginkább hasonlítani szeretnél? Miért? Milyen ő?
• Van-e olyan ismert férfi vagy nő, akire felnézel, akire hasonlítani szeretnél?

A példaképekről beszélgetve kitűnik, mi az értékes, követendő a gyerekek számára. 
Ha inkább a siker és az anyagi gyarapodás a vonzó, fontos, hogy a figyelmüket egyéb értékek felé is 

irányítsuk (önzetlenség, szorgalom, tudás, segítőkészség, új dolgok feltalálása, életöröm) 
Elmondhatjuk mi is, ki vagy kik voltak a példaképek számunkra és miért.

Választható otthoni feladat:
Írassunk a gyerekekkel a választott példaképükről egy fogalmazást. Legyen benne a példakép neve; hogyan, 
mióta ismeri őt? Milyen? Mitől vonzó a számára? Mi kell ahhoz, hogy ő is ilyen lehessen? Mit kell tennie ezért, 
miben kell változtatnia? Fényképet is rakhat hozzá.

Következő napon a fogalmazásokat a szerzők bemutatják.
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KEDD
Összesen 240 perc + 45 perc délutáni tevékenység

1. „ÉRZELMEK SODRÁSÁBAN” • 60 PERC

Eszközök: Íróeszköz, M4 és M5 kinyomtatva tanulók létszámának megfelelően, apró jutalmak
Mellékletek: M4: Gyűjtőlap; M5.1: Kérdőív; M5.2 Jézus érzelmei

1.1. Érzelem-vadászat

Írjunk fel a táblára különféle érzelmeket kifejező szavakat: 

ÖRÖM, SZOMORÚSÁG, DÜH, IJEDSÉG, BOLDOGSÁG, SAJNÁLAT, UNDOR, KÉTSÉGBEESÉS, 
FÉLELEM, BOSSZÚSÁG, HARAG, UNALOM

A gyerekek próbálják meg kitalálni, mi a gyűjtőneve a felírt szavaknak: „érzelmek.” Játsszuk el mindegyiket 
együtt arcjátékkal, testbeszéddel.

Ezután a gyerekek megkapják a lapot az érzelemvadászat-játékhoz.
• Kérjük meg őket, hogy egész nap figyeljék a társaikat, nem csak az osztályban, hanem az egész intéz-

ményben. 
• Ha valakin valamelyik érzelmet felismerték, jelöljék a lapon. Akár nevet is írhatnak mellé. 
• Nap végén beszéljük meg, ki mennyi érzelmet fedezett fel a társain, miből volt a legtöbb?

A játék célja, hogy a gyerekek biztonsággal ismerjék fel az alapvető érzelmeket, legyenek figyelmesek, 
tudják jól olvasni mások testbeszédét, metakommunikációját.

1.2. Beszélgetés, kérdőív

Beszélgessünk a gyerekekkel: 
• Milyen helyzetek hozhatják elő ezeket az érzelmeket? – A gyerekek mondjanak néhány szituációt. 
• A következő kérdőíven hasonló helyzeteket láthattok, az üres részre ti magatok írjatok ilyen eseménye-

ket. Töltsétek ki a kérdőívet! (M5.1)

A kérdőív kitöltése előtt a tanító is mondhat példát: 
• Helyzet: elment a busz az orrom előtt.
• Amit éreznék: csalódottság, idegesség. 
• Ahogy reagálnék: átgondolnám, mit kell tennem, hogy minél kevesebbet késsek.
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A kérdőív kitöltése után beszéljük meg, hogy egy-egy helyzetre hasonlóképpen, de különbözően is tudunk 
reagálni.

• „Jó-e, ha nem mutatjuk ki a haragot, a szomorúságot?”
• „Fontos, hogy kifejezzük az érzelmeinket, de ne okozzunk vele kárt. Mit tudunk csinálni, ha mégis kárt 

okoztunk?” (Helyrehozatal, bocsánatkérés, önuralom megtanulása.)

1.3. Szituációs játékok

A kérdőívben leírt helyzetek közül válasszunk néhányat.
• Ezeket a vállalkozó gyerekek eljátsszák többféle reagálási móddal (pl.: bosszús, ezért megüti a társát, 

csúnyán beszél, vagy csak toppant egyet mérgében)
• Ha kárt okozott, a helyrehozatalát is játsszuk el.

Kérdezzük meg a gyerekektől: 
• Mit gondoltok, miért alakulnak ki a veszekedések?
• Mondjatok egy helyzetet, ami veszekedést idéz elő! Játsszuk el, veszekedősen! 
• „Játsszuk el nem veszekedősen is! Próbáljunk megoldást keresni!

Ha a gyerekek a szituációkban jó megoldást találnak, jutalmazzuk őket apró ajándéktárggyal, matricával, 
pecséttel.

Emeljük ki, hogy a veszekedésben általában a másikat hibáztatjuk, tőle várunk valamit, ahelyett, hogy 
azt mondanánk el: én mit szeretnék, én mit érzek. A gyerekeket a hibáztatás helyett 

a problémamegoldó gondolkodásmód felé tereljük.

1.4. Jézus együttérez velünk 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy Isten számára nincs olyan emberi érzelem, amihez ne tudna kap-
csolódni.

Amikor Isten emberré lett Jézusban, azt azért is tette, hogy közelebb kerülhessünk Hozzá. Figyeljük meg, 
hogy Jézus mennyi emberi érzelmen ment keresztül! 

A feladatlapon található (M5.2), Jézus életével kapcsolatos igéket kösd össze az azokhoz kapcsolódó ér-
zelmekkel!

A feladattal az a célunk, hogy a gyerekek szerezzenek tapasztalatot 
a szentírási részleteken keresztül arról, hogy Jézus együttérez a mi örömeinkkel, 

gondjainkkal, fájdalmainkkal és Ő is átélte értünk ezeket.
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2. JÁTÉKOK AZ ÖNKIFEJEZÉS GYAKORLÁSÁRA • 45 PERC

Eszközök: Füzet, vagy mindenkinek 2 db A/4-es lap, íróeszköz, M6 kinyomtatva
Mellékletek: M6: Gyűjtemény

2.1. Pantomim-pletyka

• Kérjük meg az osztály egyik felét, hogy menjen ki a teremből, a másik feléből lesznek a nézők.
• Találjunk ki egy szituációt, amiben az érzelmek fontos szerepet játszanak. 
• A bent levők közül kérjünk két vállalkozót és mondjuk el nekik a kitalálta szituációt. A két gyereknek az 

lesz a dolga, hogy a történetet továbbadja, de csak a testükkel játszhatnak, nem szólalhatnak meg (a 
közönség sem segíthet).

• Hívjunk be két gyereket, ők nagyon figyeljenek az eljátszott történetre, mert nekik is ugyanígy tovább 
kell majd adniuk.

• Mindig két-két embert hívjunk be, akik megnézik, majd csak mutogatással továbbadják a történetet.
• A legutolsóként maradt párnak el kell mondania, mit gondol, mi volt a történet. Vicces és tanulságos 

látni, ahogy a történet átalakul, torzul, néha alig lehet a végén ráismerni.
• A gyerekek megpróbálják szóban megfogalmazni, mit tapasztaltak a játék során.
• Ha tetszik a gyerekeknek, eljátszható fordítva is, amikor az eddigi nézőkből lesznek a mutogatók.

2.2. Osztálymese

• A táblára írjuk fel a következő kifejezéseket: izgatottan, szomorúan, ijedten, haragosan, kétségbeeset-
ten, ujjongva, félve.

• Valaki elkezd egy történetet, mond egy mondatot, aztán valaki más folytatja, szintén egy mondattal.
• A történetmesélés közben mutassunk rá valamelyik kifejezésre a táblán, onnantól azon módon kell 

folytatni a történetet (pl. ujjongva).
• Akkor lehet befejezni, ha mindenki legalább egyszer sorra került.

2.3. Érzelmekkel kapcsolatos kifejezések gyűjtése

Tegyük fel a kérdést: Szerintetek mit jelent, ha ezt mondom:
• összerándul a gyomra
• megdobban a szíve
• repes az örömtől
• borzolja az idegeit
• elszorul a torka

Minél több kifejezést gyűjtsünk össze közösen és írjuk le őket. 
Végül olvassuk végig és mutassuk is meg a saját testünkön, hol érezhetjük.

A gyakorlat célja érzelmeink és testi állapotunk szoros összefüggésének a tudatosítása és
szókincsbővítés.
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2.4. Feladat otthonra: fogalmazás készítése

Írj egy fogalmazást „Nagy baklövésem!” címmel. Írd le benne a történtekkel kapcsolatos érzéseidet is! Hasz-
náld fel hozzá azokat a szófordulatokat, kifejezéseket, amiket az előzőekben összegyűjtöttünk, leírtunk!

3. HANGULATOK • 60 PERC

Eszközök: Zenei válogatás, zenehallgatás technikai eszközei, kosár, előre megírt kártyák, dallam és 
ritmushangszerek, A/3-as fehér lapok (csoportonként), festék, ecset, zsírkréta, színes ceruza
Mellékletek: M7: Zenei válogatás

3.1. Zenehallgatás

Előzetesen:
• Készítsünk papírkártyákat a következő hangulatleíró szavakkal: békés/megnyugtató, vidám, szomorú, 

ijesztő, komor.
• Válogassunk a gyerekek számára vidám, szomorú hangulatú, illetve ijesztő klasszikus zenéket (segít az 

M7 melléklet).
Hallgassuk meg  a zenéket, és a gyerekek mondják el, szerintük melyik milyen hangulatú, milyen érzéseket 
fejezhet ki az adott zene.

Zenével, dalokkal, dallammal nagyon jól ki tudjuk fejezni a hangulatunkat, lelkiállapotunkat; a zene nagyon 
alkalmas erre.

Rendezzük a gyerekeket 4-5 fős csoportokba. Egy kosárból minden csoport húz egy hangulatleíró szót.
• A felkínált hangszerekből a csoportok választanak és megpróbálnak improvizálni, a leírt hangulatnak 

megfelelő dallamokat, harmóniákat létrehozni.
• A hallgatóság megpróbálja kitalálni, mi állhatott a papíron.

A gyakorlatokkal arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy a szavakon kívül többféleképpen is 
merjék kifejezni magukat, értő figyelemmel szemléljék, hallgassák a műalkotásokat.

3.2. Alkotás

Amit a csoportok az előző feladatban zenében érzékeltettek, ugyanazt a hangulatot egy képen, közös alko-
tásban hozzák létre.
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4. SZERETETNYELVEK • 45 PERC

Eszközök: Tanulónként legalább 10 db kis papírcédula, íróeszköz, tanulónként egy M8 nyomtatva, 
színesceruzák, kosár, benne tanulónként egy papírcetli
Mellékletek: M8: Szeretetvirág

1. játék: „Kedves- kártyák”

Beszélgessünk:
A szeretetünket nem csak szavakkal, hanem másféleképpen is ki tudjuk fejezni. Gyűjtsünk össze minél több 
ötletet, miként tudnánk egymással kedvesek lenni. Pl.: rámosolygunk valakire, átölelünk valakit, kinyitjuk 
valakinek az ajtót.

• A gyerekek minden ötletüket külön kis cédulákra felírják. 
• Feladatuk, hogy az adott napon próbáljanak meg minél többet megvalósítani az összegyűjtött kedves-

ségekből. A nap végén megbeszéljük, kinek hogyan sikerült.

A gyerekek ismerjék fel annak a fontosságát, hogy jó érzés szeretetet kapni és a szeretetünket kimutatni, 
kifejezni. Legyenek bátrak abban a tekintetben, hogy szeretetigényüket és ennek módját kifejezzék mások 

felé és ők is odafigyeljenek erre.

2. játék: „Szeretetvirág”

Adjunk minden gyereknek egy 5 szirmú papírvirágot (M8), aminek szirmaira az öt szeretetnyelv van ráírva 
(elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, érintések, minőségi idő)

• Beszéljük meg a gyerekekkel, melyik kifejezés mit takar.
• Számodra melyik a legfontosabb, melyiknek örülsz a legjobban? Írd arra a sziromra magad!

Otthoni feladat: 
• Derítsd ki, mi a szeretetnyelve: anyának, apának, testvéreidnek, nagyszüleidnek!
• Írd arra a sziromra a neveket!
• Próbálj meg ezen a héten az ő szeretetnyelvükön kedveskedni számukra!
• Mielőtt hazaviszed, színezd ki a virágokat!

3. játék: „Angyalkázás”

Adjunk kis cédulákat a gyerekeknek. Minden gyerek felírja rá a nevét és mellé a szeretetnyelvét.
• Mindet beletesszük egy kosárba és mindenki kihúz egyet.
• Az általa húzott gyermeknek a héten ő lesz az „angyalkája”, kedveskednie kell számára a másik szere-

tetnyelvén, de nem árulhatja el magát.
• A hét végén megpróbáljuk kideríteni, ki kinek az angyalkája volt.

A gyakorlattal fejlesztjük a találékonyságot és a figyelmességet a szeretet kifejezését illetően.
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5. TÜRELEMPRÓBA • 30 PERC

Eszközök: Laptop, projektor, íróeszköz, M9 melléklet kinyomtatva
Mellékletek: M9: Türelempróba

Egy játékkal idézzük fel a türelmet, mint belső tulajdonságot az előző napról:

Emlékeztek, hogy előző nap szóba kerültek a belső tulajdonságaink, ezek közül gondolok az egyikre, pró-
báld meg kitalálni, melyik lehet az! Ha tudod, még ne áruld el, csak írd le és dőlj hátra a székeden!

• 7 betűből áll
• van benne egy olyan magánhangzó, amin két pontból áll az ékezet
• az utolsó betűje M
• 3 magánhangzó van benne
• a várakozáshoz kapcsolódó kifejezés

(… és így tovább, amíg ki nem találják.)

A megfejtés: türelem

Beszélgessünk a türelemről:
• Milyen helyzetben szoktál türelmetlen lenni?
• Ki az, aki úgy gondolja magáról, hogy türelmes?
• Ismersz-e olyan embereket, akik nagyon türelmesek? Kik azok?
• Ki az a személy, aki mindenkinél türelmesebb?

Isten sosem veszti el a türelmét velünk szemben. Az Ő terve szerint akkor történnek velünk a dolgok, amikor 
annak eljött a megfelelő ideje.

• Játsszuk le a gyerekeknek a Marsmallow-tesztet (https://www.youtube.com/watch?v=LfA_rnHOVuA ), 
utána mondják el a véleményüket.

• Miért jobb, ha türelmesek tudunk lenni?
• A gyerekek kapnak egy papírt (M9), amire feljegyezhetik, ha egy olyan dologban tudtak türelmesek len-

ni, amiben máskor nem. A felírtakat megosztjuk asz osztállyal. Ha elmondták ezt a sikerüket, kérhetnek 
egy jutalmat az osztálytól (pl: taps, ének, figyelmesség stb.)

6. DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK • 45 PERC

Eszközök: Türelemfejlesztő játékok

Összegezzük az eddigieket: 
• Beszéljük meg, hogy a gyerekek a kedves-kártyákból mennyit tudtak teljesíteni.
• Nézzük meg az érzelem vadászat- gyűjtőíveket, mi lett a gyűjtés eredménye. Beszéljük meg, milyen volt 

a hangulat attól, hogy ma jobban figyeltünk egymásra.
• Olvassunk fel az előző napi példakép-fogalmazásokból néhányat, rakjuk ki ezeket az osztályban.
• A gyerekek és a tanító is hozhatnak be türelemfejlesztő játékokat, hogy ezeket kipróbálják a gyerekek 

(pl. ördöglakat, labirintus, tologatós képkirakó stb.)

https://www.youtube.com/watch?v=LfA_rnHOVuA


SZERDA
Összesen 305 perc + 90 perc délutáni tevékenység

1. „FIGYELEK RÁD…” • 50 PERC

Eszközök: Tanulókét 8-10 darab vékonyszálú cérnaszál (20-30 cm-es); nyomtatott papírcsíkok bibliai 
alakok neveivel, csapatonként 1-1 feladatlap (7 db) és íróeszköz
Mellékletek: M21.1: Bibliai nevek; M21.2: Bibliai közösségek; M22: Találós mese

1.1. „Gubanc” vagy „spagetti” -játék

Üljünk körbe, ráhangolódásképpen köszöntsük egymást. 
• Egyenként haladjunk, valaki választ egy másikat a körből és köszönti őt egy jókívánsággal. Pl. így: „jó, 

hogy itt vagy, (név)!” vagy „jó reggelt, (név)!”). 
• Addig folytassuk, míg mindenki sorra nem került. Akit már köszöntöttek, azt nem lehet újra választani.  
• Nézzük végig, hiányzik-e valaki közülünk, őket is említsük meg.

Mindenki feláll, megáll a széke előtt.
• Most hunyd be a szemed, kinyújtott kézzel indulj el a kör belsejébe! Keress két kezet és fogd meg! Akkor 

nyisd ki a szemed, ha szólok!
• Várjuk meg, míg mindenki kapcsolódik valakihez, ekkor szólítsuk fel a gyerekeket, hogy nyissák ki a 

szemüket, de a kezeket ne engedjék el, tartsák szorosan. 
• Most mindnyájan kapcsolódunk egymáshoz valahogy. El tudjátok képzelni, hogy ki tudjuk bogozni ezt 

a hálót úgy, hogy közben nem engedjük el egymás kezét? Próbáljuk meg!
• Ha kibogozódtunk és újra kört alkottunk, mindenki a mellette álló kezét fogja meg, kézszorítás/rázás 

után üljünk vissza a székekre.

Akkor sikerül jól a játék, ha a gyerekek számára egyértelművé tettük a szabályokat.
A gyerekek saját élményen keresztül, konkrétan megtapasztalhatják a közösségben lét dinamikáját:

• számontartva, közösségben lenni
• másokhoz kapcsolódva egy hálót alkotni
• kapcsolati, hálózati „gubancok” létrejönnek, de közreműködésünkkel elsimulnak
• az egész közösség együtt „mozog”, dolgozik egy ügyért
• Isten közösségben létre, szeretetközösségre szánt bennünket

1.2. „Együtt erősebbek vagyunk”

Továbbra is körben ülünk. Mindenki kap egy 20-30 cm hosszú cérnaszálat a kezébe (ugyanabból a fajtából 
és legyen vékony, ne legyen túl erős) ugyanilyen cérnaszálakból még 8-10 db oda van készítve a széke alá 
mindenkinek. 

• Próbáld meg eltépni ezt a cérnaszálat a kezeddel! (Várjuk meg, míg mindenkinek sikerül.)
• Ez a cérnaszál önmagában nem túl erős. Most kettőt vegyél a kezedbe és ugyanígy próbáld meg elsza-

kítani! (Vannak, akiknek ez is sikerül.)
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• Kettő már kicsit erősebb együtt! Most hármat próbálj meg egyszerre széttépni! (Minden próbálkozásnak 
1-gyel többet teszünk hozzá, kipróbáljuk, hány száltól nem lehet már elszakítani, milyen érzés megpró-
bálni egyszerre 10 szálat eltépni.)

Fogalmazzuk meg, beszéljük meg a gyerekekkel a tapasztalataikat.
Mi is hasonlóak vagyunk, mint ezek a cérnaszálak. Egyedül lehet, hogy gyengék vagyunk, ketten már kicsit 

erősebbek. Ha pedig többen alkotunk egy közösséget és támogatjuk egymást, igen erősek lehetünk!

Mi magunk előre próbáljuk ki ezt a tevékenységet, mielőtt a gyerekkekkel kipróbáljuk 
(megfelelő-e a cérna erőssége, hossza, hány darab kell belőle).

Figyeljünk rá, hogy ha több szál van már a kezükben, azok ne különállóak legyenek, 
hanem összesimuljanak.

Kitérhetünk arra, hogy a Teremtő is társas lényeknek teremtette az embert (1Móz 2,18) 
és Jézus tanítványai sem egyedül, hanem közösségben voltak (12 apostol)

1.3. Közösségek a Bibliából

Beszélgessünk a gyerekekkel: 
A bibliai történetekben is vannak közösségek, Isten közösségre hívja az embereket, hogy szeressék és se-
gítsék egymást. Voltak a Szentírásban is családi, tanítványi, testvéri közösségek, ahol éppen úgy tudtak 
egymásért aggódni, örömet vagy fájdalmat okozni, segíteni egymáson, ahogy a mi közösségeinkben, csa-
ládjainkban.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszanak maguknak egyet a középre helyezett, lefordított nevek közül 
(M21.1). Majd a nevüket maguk előtt tartva keressék meg azokat a társaikat, akikkel egy bibliai közösséget al-
kotnak. (Pl. Káin, Ábel, Ádám és Éva)

A nevek alapján ezeknek a közösségeknek kell alakulniuk:
• Jézus családja – Jézus, Mária, József
• Tanítványok – Péter, Tamás, Júdás, Máté, János
• József és testvérei – József, Ruben, Júda, Benjamin
• Az első család – Ádám, Éva, Káin, Ábel
• Ábrahám családja – Ábrahám, Sára, Izsák
• A napkeleti bölcsek – Gáspár, Menyhért, Boldizsár
• Lázár és testvérei – Mária, Márta, Lázár

25-nél nagyobb osztálylétszám esetén az apostolok neveivel bővíthető még a névválaszték a tanítványok 
közösségéhez.

Így üljenek össze közösségenként és adjunk minden csapatnak egy feladatlapot (M21.2), kérjük meg őket, 
hogy töltsék ki. Kitöltéskor ne a saját, hanem a „bibliai nevüket” használják.

A játék további részében kérjünk meg egy-egy közösséget, hogy álljon ki a többiek elé és minden tagja 
mondjon magáról egy jellemző mondatot (a feladatlapon leírtakat is felhasználhatják), ezután a többiek talál-
ják ki, melyik bibliai közösségről lehet szó, kik ők?
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1.4. Találós mese egymás megsegítéséről

Olvassuk fel vagy meséljük el fejből a gyerekeknek a Találós mesét (M22) egymás megsegítéséről!

Kérdezzük a gyerekeket:
• Mit gondoltok, mi történt, hogy mégis jóllaktak? (Hagyjuk gondolkodni, találgatni a gyerekeket, aztán 

eláruljuk a történet folytatását.)
• Az történt, hogy egyikük, aki nagyon jószívű volt, megsajnálta a társát és miután merített a kanalába, 

olyan távolságra állt a társától, hogy a szájához emelhesse a levessel teli kanalat, és elkezdte etetni. 
Ezután a társa is megette őt. A többiek is utánozni kezdték, mindenki másvalakinek adott enni, így vé-
gül senki sem maradt éhes.

Beszéljük meg a gyerekekkel:
• Milyen ember volt, aki elkezdte a társát etetni?
• Mi történt volna, ha ez senkinek sem jut eszébe?
• Mi történt volna, ha ők ketten megeszik az összes levest? 
• A gyerekek, ha akarják, kigondolhatnak a történetnek egy befejezést.

Szemléltetésnek vihetünk be egy nagyon hosszú szárú merőkanalat. 
A történet rávezeti a gyermekeket arra, hogy az önzetlenség, a kölcsönös segítségnyújtás sokkal több, 

mint csak magunkra gondolni és nem törődni a másikkal.
Beszéljünk a közösség érdekéről: Sok ember jólléte előbbrevaló szempont, mint csak egy emberé!

2. „EGYÜTT-MŰKÖDÜNK” • 60 PERC

Eszközök: Csoportonként: dobozok és annyiszor 10 db apró (egy típusba tartozó) tárgy, páronként 1-1 
írólap, íróeszköz, páronként 1-1 rajzlap, festék, filctoll, színesceruza
Mellékletek: M6: Gyűjtemény

2.1. „Ha megfogod, leragadsz” – játék

Alkossunk egyforma létszámú csoportokat a tanulókból. A kimaradó gyerek lehet segítő. Annyi doboz van, 
ahány csoport és minden dobozban 10 db apró tárgy (pl. egyikben dobókockák, másikban gesztenyék, har-
madikban Kinder figurák)

• Minden csoport választ egy dobozt, megnézi, milyen figurát kell majd gyűjtenie.
• Ezután a gyerekek néhány percre kimennek a teremből, a tanító (és segítője) a teremben tetszőleges, 

de látható helyre elhelyezik az apró tárgyakat. 
• A csapatok visszajönnek és adott jelre elkezdik összegyűjteni az általuk választott tárgyat (csoporton-

ként egyfélét), de van egy fontos szabály: a tárgyaknak az a varázsereje, hogy aki megfogja, az a padló-
hoz ragad, nem tud elmozdulni. Valahogy át kell adnia a tárgyat egy csoporttársának. Amint nincs nála, 
újra szabadon mozoghat. Ha valaki mégis elmozdul, egy tárgyat vissza kell tennie az eredeti helyére.

• A tárgyaknak az adott dobozokba kell visszakerülniük. Az a csapat nyer, amelyik leghamarabb gyűjti 
össze mind a 10 tárgyát a szabályoknak megfelelően.
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Játék forrása: Pándiné Csajági Mária: 36*45 perc hatékonyan – játékok, ötletek, tevékenységek (Neteducatio 
Kft. Budapest, 2018)

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, a játékhoz szükséges, hogy jól jegyezzék meg, 
kivel vannak egy csapatban. Érdemes többször egymás után játszani, 

mert az első játékok a tapasztalatszerzést szolgálják.
Ne adjunk tanácsokat, a gyerekek maguk jöjjenek rá, hogy stratégia nélkül nem lesznek sikeresek. 

Az elején az is előfordulhat, hogy a csapat minden tagja megfog egy tárgyat és nem tud elmozdulni, 
patthelyzetbe kerülnek.

A gyerekek szóban kommunikálhatnak közben, egy nehezített változat, ha ezt megtiltjuk.

A játék célja a figyelem, együttműködés fejlesztése, a közösségi érdek előtérbe helyezésének gyakorlása.
A játék szabályai „kényszerítik” a gyerekeket az egymással való együttműködésre és ehhez a megfelelő 

stratégia kidolgozására.

2.2. „Ismerkedés”

A régóta együtt lévő közösségekben is vannak tagok, akik alig ismerik egymást, nem keresik egymás társa-
ságát.

A gyerekeknek most úgy kell párokat alkotniuk, hogy olyan párt válasszanak, akivel kevésbé ismerik egy-
mást, ritkán játszanak együtt. Segíthetünk a párok kialakításában, páratlan számú osztály esetén egy 3-as 
csoport is lesz.

Ebben a játékban egyszerre egy párt hívjunk ki az osztály elé és mindkettőjüknek 1-1 különböző mondatot 
súgjunk a fülébe.

• El kell kezdeniük beszélgetni egymással (bármiről). Úgy kell alakítaniuk a beszélgetést, hogy a fülébe 
súgott mondatot beleszövik, de úgy, hogy a másik ne jöjjön rá, melyik mondat volt az. 

• Cél: kitalálni, mi volt a társunk elrejtett mondata. Addig és addig kell újból beleszőni a beszélgetésbe, 
amíg a másik ki nem találja.

A játék úgy is játszható, hogy nem osztály előtt, hanem egyszerre csinálják a párok, 
de ekkor is célszerű 1 páron bemutatni, miről van szó.

Az egymással ritkán kommunikáló gyerekek szóba elegyednek egymással és 
a beszélgetés során fontos dolgokat tudhatnak meg egymásról.

Próbáljunk olyan mondatokat súgni, amit egy átlagos hétköznapi beszélgetésbe nehéz elrejteni.
(Például: „Így került a fejemre a korona…”, „Eladtam az összes kutyát a vásárban…”, 

„Nem is állt meg a hintó…”, „Hajnali három óta fent vagyok…”)

Maradnak egymással a párok, megbeszélik milyen tevékenységek során tudnának közelebb kerülni egymás-
hoz, mit csinálnának együtt szívesen. Ezt le is írják mindkettőjük neve alá egy papírra. (Pl. sport, alkotás, 
szabadidő, tanulás)
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A párok feladata: egy közös alkotás létrehozása (tetszőleges technikával). A közös alkotásokat kiállíthatjuk.
Végül beszélgessünk arról, ki, hogy érezte magát ebben az ismerkedős játékban? 
Milyennek ismerte meg a párját, megtudott-e róla új dolgokat?
Választható otthoni feladat: Készíthettek a párotoknak egy kis ajándékot és írhattok hozzá néhány soros 

üzenetet!

3. „KÖZEL A SEGÍTSÉG” • 60 PERC

Eszközök: Projektor, laptop
Mellékletek: M10: Diasor; M11: Képek

Mutassunk be különböző veszélyhelyzeteket ábrázoló képeket egymás után a gyerekeknek. Minden képnél 
beszéljük meg:

• Mit ábrázol?
• Mi történhetett előtte?
• Mi lenne a következő képkocka?
• Veled előfordult-e már ilyesmi?
• Tudsz- e ebben a helyzetben magadon segíteni? 
• Ha nem, kitől kell segítséget kérni?  

Engedjünk teret a gyerekeknek, hogy elmesélhessék a saját történeteiket. Beszéljük meg, hogy nehézség 
esetén szólni kell egy olyan felnőttnek, akiben megbízik. Ő majd tud a továbblépésben segíteni. Sose szé-
gyelljünk segítséget kérni, ha gond van.

A gyakorlat célja, hogy a gyerekek legyenek tisztában azzal, milyen helyzetek azok, 
amelyek veszélyesek rájuk, és mikor kell segítséget kérni. Ismerjék meg az őket támogató lehetőségeket. 

Beszéljünk a gyerekekkel a helyi, iskolai lehetőségekről, az ő elérhetőségükről is 
(lelkész, pszichológus, védőnő).

Jó, ha tudják a tűzoltóság, mentőszolgálat, rendőrség számát is.

4. SZERETETNYELVEK • 45 PERC

Eszközök: M11 kinyomtatva, A/4-es lap vagy füzet, íróeszköz
Mellékletek: M11: Képek

Osszuk a gyerekeket 4 fős csoportokra. Az előzőleg kivetített krízishelyzetek képeit kinyomtatva, képpel le-
felé fordítva helyezzük el (padlón, táblán vagy összetolt padokon).

• Minden csoport válasszon egy képet.
• Feladatuk: Írjanak történetet a képhez kapcsolódva úgy, hogy jó véget érjen. Használják fel azokat az 

ismereteket, amelyeket az előző foglalkozáson hallottak, tanultak. 15 percet kapnak rá.
• Ha minden csoport elkészült, csoportonként hívjuk ki őket az osztály elé és mutassák be a választott 

képet, olvassák fel vagy játsszák el a történetüket. A többiek is hozzászólhatnak a végén. Mi volt helyes, 
mit lehetett volna másképpen.
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5. EGY KIS MOZGÁS • 30 PERC

Eszközök: Tornaterem/szabdtér: kispálya méretű kijelölt játéktér felezővonallal, „börtön” kijelöléséhez 
padok/bóják, 2 kis zászló (vagy más, könnyen hordozható tárgy), mindkét csapat számára más színű je-
lölőszalagok /sapkák/mellények a „címkézéshez”

„Szerezd meg a zászlót” – játék

Tornateremben, vagy szabadtéren, körül határolt helyen is játszható.
• Osszuk két csapatra az osztályt, mindkét csapat elfoglalja valamelyik térfelet a pályán.
• A térfelük hátsó részén körülkerítenek egy kisebb részt az ellenfél csapatából szerzett foglyok számára 

(„börtön”). 
• Mindkét csapatnak van saját zászlója, amit a saját térfelüknek hátsó részében helyeznek el.
• Az a csapat nyer, amelyik megszerzi és a területére hozza az ellenfél zászlóját, de a saját csapatzászlója 

is a saját területén belül van, azaz mindkét zászlót birtokolja.

Szabályok:
• Minden játékos a saját területén biztonságban van, az ellenfél területén „felcímkézhető” (pl. szalaggal).
• A felcímkézett játékosról eldöntik, hogy innentől csapattársuk lesz- e (átáll) vagy a „börtönbe” kerül.
• A börtönbe került foglyokat vissza lehet váltani úgy, hogy valaki a csapatból átfut az ellenfél térfelén 

található börtönbe és érintéssel kiszabadítja egy társát. A kiszabadított fogolynak vissza kell futnia a 
saját csapatához, nem rabolhat közben zászlót, a címkéjét pedig eldobhatja. A kiszabadító a fogoly 
szabadítás után rabolhat zászlót, de vigyáznia kell, hogy föl ne címkézzék.

• Akinek sikerül zászlót szerezni és azzal fut vissza, de még nem ért a saját térfelére, szintén felcímkéz-
hető. Ő ilyenkor a zászlót átadhatja, átdobhatja egy csapattársának.

• Ha nem sikerül elkapni a zászlót és a földre esik, vissza kell vinni az eredeti helyére.
• Zászlórablás közben nem ejthető útba a börtön fogolyszabadítás céljából.
• Akkor ér véget a játék, ha mindkét zászló egy csapat térfelén van.

A játék fejleszti az ügyességet, gyorsaságot, taktikai gondolkodást, 
segíti a csapatszellem kialakulását, a kooperációt.

6. „VAN KÖZTÜNK HELYED” • 60 PERC

Eszközök: A/4-es, A/3-as rajzlapok, A/3-as kartonok, színes papírok, dobozok, olló, ragasztó, fapálcák, 
filctollak, festék, ecset
Mellékletek: M12: Az öregember és a pokróc

6.1. Az öregember és a pokróc

Olvassuk fel a gyerekeknek Az öregember és a pokróc című mesét (M12)!

Beszélgessünk a meséről:
• Miért lett elege a felnőtteknek az öregemberből?
• Milyen lehetett fiatalabb korában? Akkor is ilyen volt?

110

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 4. osztály



• Mit gondoltok, szerette az öregapó a fiát és a menyét? A fiatalok szerették az öregembert?
• Hogy érezhette magát, amikor világgá küldték?
• Az öregember már nem volt olyan ügyes, mint fiatal korában, nem volt olyan erős. Az ember nem csak 

addig fontos és értékes, amíg erős, ügyes, tud dolgozni, pénzt keresni, hanem az élete kezdetétől az 
élete végig értékes.

• Tudtok- e még olyat mondani, amikor az ember nem olyan ügyes és erős? Amikor esetleg segítségre is 
szorul?

• Mit gondoltok, ezek az emberek kevésbé értékesek?
• Hogyan tudjuk érzékeltetni számukra, hogy értékesek, fontosak? Hogyan tudjuk őket segíteni?

Úgy irányítsuk a beszélgetést, hogy előkerüljenek ezek a témák: kicsiny gyermekek, kisbabák, idősek, 
betegek, testi vagy szellemi fogyatékossággal elő emberek.

Beszélhetünk arról is, hogy sokszor az ilyen emberek másban erősek (pl. a vak embernek nagyon kifinomult 
a hallása, tapintása. A Down- szindrómások nagyon sok szeretetet tudnak adni, az idős ember már nem tud 

dolgozni, de élettapasztalatát megoszthatja, bíztathatja a fiatalokat, mindenkiért imádkozik).

A beszélgetés elősegíti az empátia, tisztelet, elfogadó attitűd fejlesztését.

6.2. Ha nem tudnánk…

Állítsuk fel a gyerekeket a helyükről és szólítsuk fel őket, hogy guggoljanak le. Nézzenek körül, hogy látják 
most a dolgokat. Járkáljanak körbe, próbáljanak úgy villanyt kapcsolni, ajtót nyitni, hogy nem egyenesed-
hetnek fel. 

Beszélgessenek a tanítóval, aki állva maradt.
Ilyennek látja egy kicsi gyerek a világot. Milyen érzés volt?
Ezután ugyanezt eljátsszuk, hogy csukott szemmel, óvatosan közlekedünk a teremben. Meg kell találnunk az 

ajtót, a saját helyünket. Beszélgessünk arról, milyen érzés volt.
Azt is kipróbálhatjuk, hogy nem tudunk járni, csak ülni. Hogyan közlekedünk, ki fog segíteni?

A gyakorlat és a beszélgetés elősegítheti a beleérzőképesség, problémaérzékenység fejlesztését, 
elfogadó, szeretetteljes, segítő magatartás kimunkálását.

6.3. Tervezési feladat

Kínáljunk lehetőségeket. A gyerekek választhatnak, hogy mit szeretnének tervezni: házat, parkot, játszóteret. 
Lehet tervrajz vagy makett is. A maketthez kínálhatunk alapnak vastagabb kartont és gyógyszeres dobozokat. 
A gyerekek egyénileg vagy párban is dolgozhatnak.

Tervezzünk egy olyan helyet, ahol vakok, a kicsi gyerekek, az idősek és a kerekesszékkel közlekedők is jól 
érezhetik magukat!

Az alkotó munka lehetőséget ad a kreativitás fejlesztésére, társadalmi érzékenység kimunkálására.
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7. DÉLUTÁNI TEVÉKENYSÉGEK • 90 PERC

1. Az előző napi „Nagy baklövésem!” – fogalmazások bemutatása
2. Meghívott előadók meghallgatása (pl. rendőrség- baleset megelőzés, veszélyhelyzetek, internetes zak-

latások, visszaélések témában, látássérült vagy kerekesszékes előadó)

CSÜTÖRTÖK
Összesen 265 perc + 60-120 perc délutáni tevékenység

ELŐZETES FELADATOK:

A mai témanapon lesz egy szeretetvendégsé az osztály számára. Szervezzük meg ennek feltételeit a csoport-
szokásoknak megfelelően.

1. CSALÁDI KÖRBEN • 60 PERC

Eszközök: Laptop, projektor, kivetíthető család-képek, székek körben, M13 kártyák kinyomtatva 
kosárban
Mellékletek: M13: Képek és kártyák

1.1. Ráhangoló beszélgetés 

Üljünk körben, mutassuk be a „család”- hívóképet (M13): Ehhez kapcsolódnak a mai játékaink!
• Isten akarja, hogy legyenek családok, hogy családban éljünk, nevelkedjünk. Honnan tudhatjuk ezt? - a 

gyerekek sokféle választ adhatnak, irányítsuk figyelmüket a bibliai családok felé (Szent Család, az első 
emberpár és gyermekeik …)

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy említsenek a Bibliából ismert családokat, a családtagok megnevezésé-
vel. Kérdezzük meg: Melyik családnak lettél volna szívesen a tagja? Miért? Ki lennél ebben a családban?

• Mit adhat a család a benne élő tagoknak? (szeretetet, biztonságot, gondoskodást, a családtagok tanul-
hatnak egymástól, megoszthatják a munkát)

• Aki szeretné, elmondhatja kikből áll az ő szorosan vett családja, akikkel együtt él. Láthatóvá válik, hogy 
nem csak egyféle család létezik. 

• Milyen családok lehetnek még? Beszélgessünk arról, hogy vannak egyszülős vagy sokgyermekes csalá-
dok, olyan is, ahol velük élnek a nagyszülők vagy a nagyszülő neveli a gyereket.

Szeretnénk, ha a gyerekekben tudatosulna, hogy a család közössége Isten által akart és támogatott 
közösség, aminek számos előnye van. Arról is legyen ismeretük, hogy sokféle családösszetétel létezik, 

mindegyiknek megvannak a maga örömei, erősségei, illetve nehézségei.
Megvitatjuk azt is, van-e „ideális” családtípus, ha van, miért tartják annak?

Azt szeretnénk érzékeltetni, hogy helyzetétől függetlenül mindegyik ember, mindegyik család értékes.
Ha a gyerekek behozzák a beszélgetésbe az egynemű párok („szülők”) témáját, foglaljunk állást 

a keresztyén tanítás szerint: „Isten férfinak és nőnek teremtette…” (Ter 1,27-28)

112

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 4. osztály



1.2. Családjáték – bemutatkozás

Adjunk a gyerekeknek egy kosarat cédulákkal, amin virágnevek vannak. Mindenki egyet húz.
Az azonos virágnevek alkotnak egy családot. Mindenki megkeresi a „családját”, összeülnek a körben, így kü-

lönböző típusú, összetételű családokat alkotunk:
• A „rózsa” családban: 2 szülő + 4 gyerek
• A „tulipán” családban: 2 szülő + 2 nagyszülő + 2 gyerek
• A „szegfű” családban: anya + 1 gyerek
• A „nárcisz” családban: apa + 2 gyerek
• A „viola” családban: 2 szülő + 2 gyerek
• A „liliom” családban: 2 szülő + 1 gyerek

Családok megbeszélése néhány percben, majd a családok bemutatkozása:
• A családok a virágnevek segítségével családneveket alkotnak. A virágnév lesz a vezetéknevük előtagja 

(pl.: Rózsakovács Lili, Rózsapiros Tamás stb.)
• A gyerekek elosztják a családjaikban, ki milyen szerepet tölt be (anya, apa, gyerek vagy nagyszülő)
• Azt is elmondhatják, a családban ki, hány éves; mennyi idősek a gyerekek.
• Háttértörténet kitalálása: Miért alakult ki így a családotok?

A családi szerepeket, hogy mindenki láthassa, kártyákon a gyerekek ruhájára is tűzhetjük vagy 
a széke alá rakhatjuk a játék idejére.

1.3. Munkamegosztás a családban

Beszélgessünk:
A legtöbb családban a szülők dolgoznak, a gyerekek óvodába, iskolába járnak, tanulnak.
De otthon is vár még néhány munka ránk, amit el kell végezni. Milyen házi-, ház körüli munkákat kell elvé-

gezni egy családban?
• Szóban gyűjtsük össze a gyerekekkel az otthoni munkákat, de akár fel is írhatják a táblára, kártyákra. 
• Ezután minden „családnak” osszuk ki a munkakártyákat. 
• Családi kupaktanácsban nekik kell eldönteniük, hogy melyik munkát ki végzi, ki vállalja. Erre kapnak 

néhány percet.
• Ha megvan a családi munkamegosztás, azt családonként elmondják, bemutatják a gyerekek. Minden 

családtag gyűjtse be azokat a kártyákat, amilyen feladatot ő végez el.

A családok munkamegosztását értékeljük a megfigyelő családokkal együtt a következő szempontok szerint:
• Van-e olyan családtag, akinek túl sok/túl kevés munka jut?
• Kiveszik-e a gyerekek is a részüket a munkából?
• Igazságos-e a munkamegosztás a családon belül?
• Min kellene változtatni?
• Van-e, amit senki sem akart vállalni?
• Melyik típusú, összetételű családban könnyebb?
• Megkérdezhetjük tőlük azt is, hogy a valódi családjukban is ők végzik-e el azt a munkát; ha nem akkor 

kicsoda?
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Ezután azt is vitassuk meg, vannak-e kimondottan férfi vagy női munkák!
• Mit gondolnak erről a gyerekek?
• Beszéljünk a sztereotípiákról, a szó jelentéséről.

A gyakorlattal szemléletessé tesszük az egyenlő teherelosztás fontosságát a családon belül. 
Ismerjék meg a sztereotípia szó jelentését, és hogy vannak káros sztereotípiák, 

melyek lebontására törekedni kell.

Otthoni feladat:
Mindenki válasszon egy munkát, amit nem szokott csinálni, de ezentúl (legalább egy hétig) besegít ezzel 

otthon.

1.4. Gyerekek és felnőttek

• Minden „család” eldönti, elmondja, mit szokott együtt csinálni a gyerekekkel.
• Ennek kapcsán beszélgessünk arról, vannak-e olyan dolgok, amit inkább az apák és olyanok, amit in-

kább az anyák csinálnak a gyerekeikkel.
• Vannak-e szerintünk ezek között sztereotípiák?

2. „VÁLSÁGHELYZET A CSALÁDBAN” • 30 PERC

Eszközök: Családonként egy szituációs kártya (M15)
Mellékletek: M15: Szituációs kártyák

Adjunk a kialakított családoknak különböző szituációkat leírva. Beszéljék meg és utána mondják el, mit tesz-
nek, hogy a nehéz helyzet könnyebb legyen, hogy mindenki jobban érezze magát?

A családok játsszák is el a szituációt vagy annak egy általuk választott részletét! A szituációk: költözés, közös-
ségváltás, munkanélküliség, válás.

Egyenként is elmondhatják a családtagok, ebben a helyzetben minek örülnek, mi az, ami miatt szomorúak, 
segítő kérdésekkel irányíthatjuk a beszélgetést.

A gyakorlat segíti a beleérzőképesség, kreativitás, együttműködés fejlesztését, 
pozitív szemlélet kialakítását: a nehéz helyzetekben is meglátni a lehetőséget, a jót.

3. MOZGÁSOS JÁTÉK • 10 PERC

• A gyerekek felállnak és csendesen körbejárnak a székkör körül, ahonnan előzetesen kivettünk egy széket. 
• Amikor hangosan elkiáltjuk az egyik család nevét (pl. Tulipán!), mindenkinek le kell ülnie; az említett 

család tagjainak fordítva kell ülniük a széken. 
• Akinek nem jutott hely, beáll a kör közepébe, ő lesz a következő körben a kikiáltó. 
• A játékot lehet nehezíteni pl. guggolva körbejárással és egyéb testhelyzetekkel.
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A játék a felfrissülést szolgálja, fejleszti a figyelmet és a mozgáskoordinációt.

4. „CSALÁDI KASSZA” • 40 PERC

Eszközök: Csoportonként 2 db A/4-es lap, íróeszköz, tanulónként 1 db írólap

A gyerekek újra a „családjaik” szerint rendeződnek, visszaülnek a helyeikre.

4.1. Bevétel és kiadás

Beszélgessünk a családi bevétel és kiadás fogalmáról. 
• A bevétel: amikor “pénz áll a házhoz”, vagyis a szülők keresete, a nyugdíj, a támogatások, esetleg örök-

ség vagy nyeremény.
• A kiadás: minden, amire pénzt költünk. Ezeket a bevételeinkből fedezzük.

Kiadások télen:
• Írjuk fel a táblára, hogy egy téli hónapban mennyiféle kiadása van egy átlagos családnak (áram, víz, 

fűtés, bevásárlás, internet, telefonok, háziállatok, orvos, gyógyszerek stb.) 
• Arról is beszélgethetünk, hogyan tudnánk ezeket a kiadásokat csökkenteni takarékoskodással, odafi-

gyeléssel.

Csoportmunka: 
• Döntsék el a “családok”, hogy a felnőtt tagjaik mit dolgoznak és ezzel mennyit keresnek. Kapnak -e 

emellé valamilyen támogatást (gyes, gyed, családi pótlék stb.) Ezt közösen is megbeszéljük.
• A csoportok összesítsék a bevételeket és a kiadásokat egy hónapra.

Beszéljük meg a csoportok megoldásait, emeljük ki a különböző összetételű családok helyzetét. Az ellenőr-
zésnél közösen pótoljuk a hiányzó tételeket.

A gyakorlat célja, hogy a gyerekek ismerjék meg a bevétel, kiadás, tartalék, takarékoskodás fogalmát! 
Ismerjék meg, mire költ pénzt egy átlagos család havonta. A gyakorlat fejleszti a pénzügyi realitásérzéket.

A gyerekek megpróbálhatják nagyságrendileg megközelítőleg eltalálni, melyik bevétel ill. kiadás 
hány Ft lehet. Ösztönözzük a gyerekeket, ha nem tudják ezeket, kérdezzenek rá otthon.

 4.2. Zsebpénz

Újra átbeszéljük, hogy melyik „családnak” tételenként (felnőtt keresőnként) mennyi a bevétele. 
• A csoportok számolják ki az összbevételt. Ennek 1%-át szánják zsebpénznek, ezt kell szétosztani a csa-

ládban élő gyerekek között.
• Családonként beszéljük meg, mennyi jutott, melyik családban volt kevesebb, illetve több. Vajon miért?
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Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy számolunk ki egy összeg 1%-át: elosztjuk 100-zal
Rávilágítunk az összefüggésekre: Minél nagyobb a bevétel, annál nagyobb annak az 1%-a is.

Ha ugyanakkora összeget többfelé osztunk, úgy egy részre kevesebb jut.

4.3. „Ha lenne 5000 Ft-om…”

• Adjunk minden tanulónak egy írólapot és írja fel (név nélkül), mire költené, ha következő hónapban 
kapna 5000 Ft-ot.

• Gyűjtsük össze a lapokat. Valaki húz közülük egyet, felolvassa, a többiek megpróbálják kitalálni, ki ír-
hatta, (Néhányszor megismételjük, amíg a gyerekek szívesen játsszák.) 

• Beszélgessünk róla, vajon melyik jobb: elkölteni vagy összegyűjteni?

5. CSALÁDI VACSORA • 45 PERC

Eszközök: Családonként lapok vagy füzet, íróeszköz, M16 nyomtatva
Mellékletek: M16: Árulista

Adjuk a következő feladatot a „családoknak”: 
• Tervezzetek egy finom családi vacsorát! 
• Annyiszor 1000 Ft áll a rendelkezésetekre, ahány felnőtt (vagyis kereső) van a családban. Írjátok fel az 

összeget! 
• A listáról (M16) válogathattok, mit vesztek meg és abból milyen vacsorát készítetek.
• Figyeljetek arra is, hogy mekkora a család, elég legyen az ennivaló! 
• Írjátok le, hogy miből vásároltatok és mennyit, és abból mit készítettetek!

Megbeszélés:
• Minden „családot” hallgassunk meg, rácsodálkozhatunk a különbségekre és a hasonlóságokra. 
• Választásukat indokoltassuk meg.
• Ráadáskánt mindenki elmondhatja a kedvenc vacsoraételét.

A gyakorlat elősegíti a pénzügyi, tervezőképesség kialakítását, fejlesztését, 
pénzügyi realitásérzék kialakítását.

Fontos az összefüggések felismerése: Ugyanabból az összegből mást lehet vásásrolni 2 főre ill. 4 vagy 
6 főre. Van, amikor rá vagyunk kényszerülve, hogy az olcsóbb dolgot válasszuk.

Vezessük be a mértékletesség fogalmát:
• Mindenkinek jutott, éppen elég volt. De mi történik akkor, ha túl sokat eszünk? Hallgassuk meg a gye-

rekek válaszait.
• Mi az, amit szívesen csináltok? (soroljanak példákat, mi is adjuk ötleteket: alvás, játék, barátokkal lenni, 

olvasás, sport) 
• Lehet -e a jó dolgokat túlzásba vinni? Mi lesz a következménye?
• Segítsünk a gyerekeknek levonni a konklúziót: ha valamit túlzásba viszünk, azzal kárt okozunk magunk-

nak vagy másoknak.
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Alakítsunk párokat: 
• Alkossanak szavakat a következő betűkből: É, É, K, M, R, T (írjuk fel ezeket a táblára)
• Írjuk fel a megoldásokat, ha rátaláltak a MÉRTÉK és ÉRTÉK szavakra, beszélgessünk velük ezek jelenté-

séről, összefüggéséről, fontosságáról. 
• A tanulók érveljenek, fejtsék ki a véleményüket, mondják el tapasztalataikat.

6. „CSALÁDI ZENEKAR” • 20 PERC

Eszközök: Családonként egyféle ritmushangszer (vagy hétköznapi tárgy, amivel kopogni lehet)

• A gyerekekkel közösen válasszunk egy dalt. (pl.: „Már minálunk, babám… népdal)
• Minden családnak tanítsunk meg egy ritmust, (4 üteműt vagy 8 üteműt, a választott dalnak megfelelő-

en) és adjuk meg hozzá a „hangszert” is: pl.: kopogás ceruzával, tapsolás, dobolás vagy ritmushangsze-
rek. (Minden „családnak” ugyanaz a hangszere és a ritmusa családon belül.)

• Családonként próbáljuk el, mi leszünk a karmester. Próbájuk meg ritmussal kísérni a dalt, miközben 
mindenki énekel.

• Szabály: amelyik családra mutat a „karmester”, csak az játssza a ritmusát. Ha két kézzel vezényel, akkor 
minden család egyszerre játssza a ritmusát a saját „hangszerén”.

A gyakorlat fejleszti az összpontosítást, figyelmet, ritmusérzéket, együttműködést.

Mivel ez a feladat az utolsó feladat a „családos” játékban értékeljük az eddigi közös munkájukat családon-
ként: ötletességük, találékonyságuk, együttműködési képességük alapján.

7. „SZERETETVENDÉGSÉG” • 15 PERC

Eszközök: Ennivalók, innivalók, szalvéta, poharak

Vendégeljük meg a gyerekeket, a „családjukat” pl. pogácsával, palacsintával, innivalóval.
A szeretetvendégség keretében a gyerekek átadhatják tegnapi párjaiknak a számukra készített kis ajándékot.

8. „FÉRFIAS, NŐIES” • 45 PERC

Eszközök: Tanulónként üres lap/füzet, íróeszköz, M18 kinyomtatva
Mellékletek: M17: Nők és férfiak más korokban; M18: Szituációs kártyák

• Miben különböznek a férfiak és a nők?
• Vegyünk elő üres lapokat. A tanulók az üres lapra két oszlopot készítsenek, az egyik címe férfias, a má-

siké nőies.
• Soroljunk jelzőket, tulajdonságokat, a tanulók döntsék el, melyik oszlopba tartozónak gondolják, odaír-

ják. Ha mindkettőre igaz, középre írják. Ötletek: bájos, gyengéd, erős, határozott, szép, türelmes, spor-
tos, izmos, gondoskodó, játékos, ügyes, szorgalmas, hangos, félős, becsületes, bátor, önző, okos, jószí-
vű, kedves
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Beszéljük meg, ki hogyan gondolkodik erről. (A legtöbb tulajdonság mindkét nemre igaz lehet.)
• Mitől különböznek mégis a férfiak és a nők?

– Először külső megjelenésre jellemző tulajdonságokat gyűjtsünk. 
– Következő körben viselkedésbeli jellemzőket gyűjtünk (mozgás, gesztusok, stílus, hanghordozás).

• Hogyan szoktak öltözködni a nők, milyen a hajviseletük? És a férfiaknak?
• Beszéljünk arról is, hogy ezek a mi kultúránkban érvényesek, máshol mások lehetnek a szokások.
• Beszélgessünk arról, hogy szerintük mi az a viselkedés, ami inkább az apákra jellemző, és mi az, ami az 

anyákra?

A gyakorlat segíti a káros sztereotípiák lebontását. A gyakorlat célja, hogy a gyerekek tudják reálisan látni 
a nemek közti különbözőségeket, és ezek értelmét, fontosságát.

Ismerkedés, udvarlás – beszélgessünk:
• Tudjátok-e, hogy ismerkedtek meg a szüleitek? Hogy udvarolt apa anyának?
• Milyen udvarlási, ismerkedési szokások voltak régen? (kivetíthető: M17)
• Ma hogyan ismerkednek meg egymással a fiatalok? Hogyan udvarolnak, kedveskednek egymásnak?

A beszélgetés célja az ismerkedéssel kapcsolatos ismeretek bővítése; egy viselkedési „eszköztár” kialakítá-
sa, amiből a későbbiekben válogathatnak a fiatalok.

A témával kapcsolatban hangsúlyozhatjuk, hogy bár a szokások változnak, ma is fontos a kedvesség, 
figyelmesség, udvariasság és a fokozatosság az ismerkedés során.

Régi udvarlási szokásokról:
https://ujkor.hu/content/szerelmesek-egykor-es-randevu-tortenete 
https://www.pecsma.hu/abszolut-no/randi/igy-udvaroltak-regen 

Májusfaállítás:
https://www.miitt.hu/magazin/olvas/majusfa-miitt-tarskereses 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Májusfa 
Locsolkodás:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Locsolkodás 
https://www.youtube.com/watch?v=_D3JKpYzCHI 

Egy kis illemtan

Tisztázzuk a tanulókkal az „előzékenység” fogalmát ezután az alapszabályokat, ki kivel előzékeny, udvarias:
• fiatal az idősebbel,
• férfi a nővel,
• a gyerek a felnőttel,
• az erősebb a gyengével, beteggel,
• vendéglátó a vendéggel.
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A gyerekek a szabályokat fel is írhatják. A beszélgetés során fontos cél az illemszabályok elsajátítása, 
okainak megértése.

Szituációs játék:
• A beszélgetés után két-két vállalkozó tanuló jöjjön ki az osztály elé, mondja meg, hogy a „játékban” 

milyen nemű és hány éves szeretne lenni. 
• A szituációs kártyák közül (M18) húzzunk egyet, ez alapján eldöntik,  eljátsszák a szituációban megfelelő 

udvarias viselkedést. (Lehetőleg mindegyik szituáció kerüljön sorra.)
• Kérdezzük meg azt a felet, akivel udvariasak voltak az adott szituációban, hogy milyen érzés volt.

9. DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK • 60-120 PERC

• A tanulók számára meghívott előadó meghallgatása a kapcsolódó témákban: Kamaszkori testi-lelki 
változások; a termékenység, mint ajándék témakörben

• A szülők, családok számára meghívott előadó meghallgatása
• Párkapcsolati nehézségek és megoldásaik, szülő-gyermek kapcsolata témakörben

PÉNTEK
Összesen 220 perc + 120 perc délutáni tevékenység

1. „MINDEN, AMI MÉDIA” • 45 PERC

Eszközök: Laptop, projektor, 3 felirat kártyán: „semennyit”; „2 óránál kevesebbet”; „2 óránál többet”, 
tanulónként 3 db vastagabb tankönyv/könyv vagy Lego téglák
Mellékletek: M19: Diasor 1. dia

1.1. Ráhangoló beszélgetés 

Beszélgessünk a gyerekekkel: 
• Vettél-e már igénybe ma valamilyen tömegkommunikációs eszközt?
• Mik azok a tömegkommunikációs eszközök? - Megbeszéljük, hogy: újságok, televízió, rádió, plakát, in-

ternet, telefon, könyv (minden, amivel tömegesen lehet tájékozódni, megszólítani az embereket). Kive-
títve is nézzük meg ezeket (M19).

• Tudjátok -e, mi az az »örömhír«, vagyis evangélium? Isten szeretné, ha az Ő szeretetét, üzenetét minden 
ember megismerhetné! Hogyan juthat el az emberekhez Isten üzenete? Hogyan tudnak ebben segíteni 
a tömegkommunikációs eszközök? Hallgassuk meg a gyerekek példáit! Segítségül mutathatjuk a diasor 
első diáján a lehetőségeket. Mondhatnak példát saját tapasztalataikról is ezzel kapcsolatban.

• Általában honnan értesül a családod a hírekről, aktuálisokról, programokról?
• Szoktatok-e újságot olvasni? Melyeket?
• Az internetről vagy a tévéből értesültök a hírekről?
• Van-e saját telefonod? Mire használod?
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• Szereted-e a reklámokat? Melyik a kedvenced? Miért?
• Vettél-e már meg valamit azért, mert a reklámja felkeltette az érdeklődésedet? Mi volt az?

1.2. Játékos grafikonkészítés

Készítsünk egy rögtönzött felmérést az osztályban 3 kérdéssel!
Kirakok az asztalra 3 kártyát. Amelyik állítás rád igaz, amögé tedd a szavazatodat, ami egy Lego darab vagy 

egy könyv. Oszlopban felfelé egymás tetejére tegyétek a könyveket/Lego-építőelemeket. Meglátjuk, melyik 
torony lesz a legmagasabb!”

3 kérdés:
• Naponta hány órát tévézel?
• Naponta hány órát internetezel?
• Hetente hány órát olvasol (újságot, könyvet)?

Minden kérdés után beszéljük meg az eredményt, beszéljünk az egészséges mértékről, 
a tévézés előnyeiről, hátrányairól, (ugyanez az internethasználattal kapcsolatban).

Beszéljük meg, miért jó olvasni. Lehet-e túlzásba vinni azt is?

2. MÉDIAHASZNÁLAT KÉRDŐÍV • 45 PERC

Eszközök: Tanulónként egy kérdőív (M15), íróeszköz
Mellékletek: M20: Kérdőív

Adjunk minden tanulónak egy kérdőívet. A nyomtatott kérdőívet a gyerekek név nélkül tölthetik ki, de aki 
szeretné, ráírhatja a nevét.

A kérdések a gyerekeket szokásaik átgondolására késztetik, a tanító számára pedig tájékoztatást adnak. 
A gyakorlat elősegítheti a médiahasználati szokások tudatosítását,

felhívja a figyelmet az internet veszélyeire, védekezési lehetőségekre.

Beszélgessünk a gyerekekkel az internet használatról, tudják- e, mi lehet számukra veszélyes?

Témák:
• a valós világtól való elszakadás
• a túl korán látott agresszív/szexuális tartalmak veszélye
• zaklatás, a személyes vélemény, az „ismeretlen ismerősök” veszélye, akik kihasználják a gyerekek jóhi-

szeműségét
• a segítségkérés fontossága
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A beszélgetés fejleszti az önálló, kritikus vélemény megfogalmazásra való képességet.
Hasznos link: A világháló új veszélyei

https://www.mediatudor.hu/bunmegelozes/10-14.html
videók a biztonságos internethasználatról gyerekeknek:

https://www.youtube.com/watch?v=cn94SOl_oMM
https://www.youtube.com/watch?v=Jl0G_UoSLjU

3. „A REKLÁMOK VILÁGA” • 30 PERC

Eszközök: Laptop, projektor
Mellékletek: M19: Diasor 2. dia

A gyerekekkel együtt nézzük végig az első reklámfilmet: https://www.youtube.com/watch?v=--aEn0k9aTc 
Kérdezzük meg a gyerekeket

• Szerintük mi volt ebben a reklámban a valóságos és mi volt fiktív (kitalált)?
• Miért alkalmazott vajon a reklám ilyen elemeket?

Megnézzük a „házi víziló” – oktatóreklámot is: https://www.youtube.com/watch?v=41gQ6bACDnA 
Ezután vetítsük ki a ppt következő diáját (M19 2. dia)

A látottakhoz kapcsolódóan beszéljünk a reklámok eszközeiről:
• túlzóan kiemelik a termék előnyeit,
• manipulál (elhiteti a fogyasztóval/nézővel, hogy a termék megvételével népszerű, fiatalos, trendi stb. 

lehet),
• olyan elemeket használ, aminek nincs köze a termékhez, de az emberek szívesen nézik (pl. kisállat, 

baba, szép lakás, közösség, élmények),
• figyelemfelkeltő akar lenni (nagyon ötletes vagy éppen megbotránkoztató),
• van célcsoportja, akire szándékosan hatni akar.

A beszélgetés célja, hogy ismerjék meg a gyerekek a reklámok hatásmechanizmusait, 
legyenek képesek megkülönböztetni a fiktív és a valóságos elemeket, fejlődjön a kritikai érzékük, 

önálló véleményalkotó képességük.

4. MEGHÍVÓ- VAGY REKLÁMKÉSZÍTÉS CSAPATBAN • 60 PERC

Eszközök: Csapatonként 1-1 könyv és szezonális zöldség/egyéb élelmiszercikk (mint reklámkellék), 
csapatonként nagyméretű rajzlap/ csomagolópapír, 3 csomag filctoll, 3 csomag zsírkréta, saját infor-
matikai eszköz is használható: telefon, tablet, laptop
Mellékletek: M19: Diasor (utolsó dia) 

Hagyjuk kivetítve az előző PPT utolsó diáját. (M19) Alkossunk a gyerekekből 4 fős csapatokat. 
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Kínáljunk két választható feladatot:
• Meghívó készítése egy nyári hittanos táborhoz. Segítségként írjuk fel a táblára, mi legyen benne fel-

tétlenül a meghívóban: időpont, programok, jó lehetőségek, fontos üzenet, vonzó képi megjelenítés/
háttér.

• Reklámkészítés: az olvasás vagy a zöldségevés (vagy egyéb élelmiszercikk) vonzóvá tétele a reklám né-
zői számára. A mód lehet reklámfilm vagy óriásplakát!

Kérjük meg a gyerekeket, hogy használják fel a reklámokkal kapcsolatosan szerzett ismereteket.
Az elkészült alkotásokat a csapatok bemutatják a többi csapat előtt. Az ötletességet, hatásosságot érté-

keljük.

Választási lehetőségként felkínálhatjuk még a csapatoknak a híradóepizód vagy 
az újságcikk megalkotását ugyanebben a két témában.

Ha van rá lehetőség, a reklámfilmet, híradóepizódot vegyük fel kamerával, az újságcikket nyomtassuk ki.
A gyakorlat során megvalósul a megszerzett ismeretek felhasználása a gyakorlatban, kreativitás, 

együttműködő képesség fejlesztése.

5. A HÉT ÖSSZEGZÉSE • 40 PERC

Eszközök: A kedden kapott „szeretetvirág”- és „türelempróba” -lapok kitöltve

Az egész héten átívelő feladatok megbeszélése, értékelése
• Angyalkázás – leleplezzük, ki-kinek volt az „angyalkája”
• Családtagjaink szeretetnyelve: Kinek mennyire sikerült ilyen módon kedveskedni, figyelmesnek lenni? 

Mit szóltak hozzá a családtagok?
• Türelempróba: A kitöltött lapok alapján ki tudott a héten közölünk a legtürelmesebb lenni?

Biztassuk a gyerekeket arra, hogy ezeket a jó dolgokat a játékon kívül is érdemes folytatni a továbbiakban.

Otthoni feladat:
Minden tanuló egy általa választott reklámot elemezzen írásban a következő szempontok szerint:

• Milyen eszközöket használt a reklám készítője, hogy hasson a nézőre, vonzóvá tegye a terméket?
• Mi tetszik ebben a reklámban?
• Mi nem tetszik ebben a reklámban? 
• Ki lehetett a reklám célközönsége?
• Ötletesnek, hatásosnak találod-e?
• Min változtatnál rajta, ha megbíznának vele?

6. DÉLUTÁNI PROGRAMLEHETŐSÉG • 120 PERC

Ha van rá lehetőség, hallgassunk meg meghívott előadókat a felelős médiahasználat, az internet veszélyei, 
„cyberbullying” témakörében.

122

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 4. osztály


