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1. CSALÁD
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök: Bibliai Igék, (nagyobb) kartonok, szikék, vágódeszkák, ollók, ragasztópisztoly (csoport szá-
mának megfelelőn), ragasztók, festékek, ecsetek, filcek, fehér és színes papírok, stb. 
Mellékletek: M1: Ház makett példa

• Készítsük el előre a foglalkozáson megjelenő ház makettjét kartonból (csak a falakat, ajtókat és abla-
kokat, berendezés nélkül). 
– A ház ezen részei legyenek elkülöníthetőek (ezeket a szobákat fogjuk külön- külön a csoportoknak 

kiosztani a feladathoz): konyha (és étkező), nappali, gyerekszoba 1, gyerekszoba 2. 
– Lehetőség szerint a szobák ne legyenek nagyobbak egy cipősdoboznál.

• Készítsük elő a termet csoportmunkára (4 csoport), illetve készítsük elő a leginkább technika jellegű 
foglalkozás eszközeit is! 

1. CSOPORTBONTÁS • 2 PERC

Mellékletek: M2: Tárgyak

Kérjük meg a gyerekeket, hogy húzzanak egy-egy tárgyat, melynek mindegyike valamely helyiségre jellemző. 
Az azonos helyiség tárgyait húzó gyerekek kerülnek egy csoportba – ültessük őket valamelyik asztalhoz.  

2. OTTHON, ÉDES OTTHON • 30 PERC

Eszközök: Előkészített technikai eszközök, számítógép, kivetítő, M4 csoportonként kis méretben 
nyomtatva
Mellékletek: M3: Feladatleírás; M4: Bibliai Igék

2.1. Csoportmunka

 Ismertessük a feladatot a gyerekekkel! Vetítsük ki a feladatleírást (M3) és a feladat teljesítésének pont-
jait, ezeket beszéljük át közösen. Osszuk ki az eszközöket!

 A feladatok megoldásának sorrendjét külön jelezzük. A betűkkel jelzett alpontok feladatait először be-
széljék át, majd osszák fel maguk között és párhuzamosan dolgozzanak. A jelölt időkeret nagyon fontos, 
ezt tisztázzuk a gyerekekkel is és tartsuk is magunkat hozzá! 

1. A helyiség Igéje (közös) – Beszéljétek meg, hova kerüljön! (1p)

2. Berendezés és szereplők (15p)

a) Berendezés – Többen is dolgozhattok rajta, beszéljétek meg, ki mit készít el! 
b) Ki tölti ebben a helyiségben a legtöbb időt? Éppen mivel foglalkozik? Rajzold le, vágd körbe és próbálj 

meg belőle egy „állítható” figurát készíteni. 
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c) Miben tudsz neki segíteni, mivel tudsz neki örömet okozni abban a helységben? Beszéljétek meg közö-
sen, majd egy, közös figurával személyesítsétek meg magatokat. Rajzold le, vágd körbe és próbálj meg 
belőle egy „állítható” figurát készíteni! 

d) Írj legalább 4 olyan mondatot, ami ebben a helyiségben elhangozhat, amivel valakinek örömet okozha-
tunk, amivel kimutathatjuk a szeretetünket!

 Ki mondja kinek?
• Szóljon az egyik szülőtől a másiknak.
• Tőled Anyukádnak vagy Apukádnak.
• A testvéredtől neked.
• Tőled a testvérednek.

 Ha úgy könnyebb, gondolhattok megtörtént példára is. A mondatokat külön szövegbuborékokra írd, és 
ragaszd fel őket az egyik falra!

3. Mindegyikőtök gondoljon egy olyan eseményre, vagy történésre, ami ebben a szobában örömet okozott 
neki, ami pozitív élménye volt! (7p)

Rajzoljátok le egy „mini képben” és tegyétek ki a falra! Figyeljetek az arányokra! 

4. Mindannyian rajzoljátok le magatokat és vágjátok ki a rajzotokat! Próbáljatok meg magatokról egy állítható 
figurát készíteni (ezt tartsátok magatoknál)! (7p)

2.2. Bemutatás, értékelés

• Kérjük meg a csoportokat, hogy hozzák ki egy központi asztalra a házrészeiket és illesszék össze. 
• Álljuk körbe a házat és kérjük meg a szóvivőket, hogy mutassák be a helyiségeiket!
• Kérdezzük meg a csapatokat, milyen volt együtt gondolkodni! Könnyen megértették egymást, vagy 

teljesen más megoldásokat gondoltak jónak? Miért? 
• Kérjünk visszajelzéseket- kinek melyik helyiség, melyik megoldás tetszik a legjobban?
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzák ki a saját figuráikat és helyezzék abba oda, ahol a saját ottho-

nukban a legjobban érzik magukat, ahol a legjobban szeretnek lenni! Hallgassunk meg pár magyará-
zatot! 

3. SZOBA-IGÉK • 10 PERC

Mellékletek: M4: Bibliai Igék - kivetítésre

Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek le és vetítsük ki a helyiségek Igéit!
Beszélgessünk az Igékről az alábbi kérdések mentén:
• Mit gondoltok, miért pont ezt az Igét választottam ennek a helyiségnek? 
• Miért lehet fontos a családban, az otthonunkban ez az Ige?
• Fontos-e, hogy Isten a családunkban is közöttünk, velünk legyen? Miért? 
• Miért fontos, hogy a családunkat Isten tenyerébe helyezzük? 
• Miért szólít fel a Biblia minket arra, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe? Miért olyan 

fontos ez?
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4. FOGLALKOZÁS LEZÁRÁSA • 3 PERC

Kérdezzük meg a gyerekektől, hogyan érezték magukat, mi az, amit elvisznek magukkal?
Ha időnk engedi, zárjuk le a foglalkozásunkat imádsággal! Adjunk hálát a családjainkért, az otthonunkért, 

a szüleinkért, akik értünk fáradoznak minden nap, azért, hogy nem szűkölködünk. Kérjük a Gondviselő Istent 
azért, hogy legyen családjaink tagja, vigyázzon ránk, és adjon erőt ahhoz, hogy minden dolgunk szeretetben 
menjen végbe!

2. TÁRSAS KAPCSOLATOK
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök: Cellux
Mellékletek: M1: Csoportok képei

• Eszközök előkészítése
• Terem elrendezése csoportmunkára
• A csoportok képeinek felragasztása az asztalra 

1. RÁHANGOLÓDÁS • 3 PERC

Eszközök: Blu tack, Biblia
Mellékletek: M2: Tűz kép, M3: Szerelem kép, M4: Tűz szavak

Tegyünk ki a táblára egy képet a tűzről (M2), egyet a szerelemről (M3). A tűz mellé tegyük ki a tűzre jellemző 
tulajdonságokat (M4).

Olvassuk fel a Bibliából az Énekek éneke 8 rész 4. verséből az Igét.  Beszéljük meg a tűz jellemzőit és amit 
úgy ítélünk meg, hogy a szerelemre is jellemző, azt tegyük át a Szív (M3) mellé. 

2. CSOPORTALAKÍTÁS • 3 PERC

Eszközök: M1 feldarabolva az osztálylétszámnak megfelelően
Mellékletek: M1: Csoportok képei

Alakítsunk csoportokat a „Csípj fel, kisvirág!”- csoportalakító játékkal! 
• Szórjunk szét a padlóra a 4 képből (M1) annyi darabot, ahány tanuló van. 
• A gyerekek a szétszórt képdarabokból egyet-egyet „felcsípnek”, majd megkeresik a csapatukat. 
• A kialakított 4 asztal közül annál foglalnak helyet, ahova a saját puzzledarabjuk stimmel. 
• Kérjük meg a csoportokat, hogy a kép alapján válasszanak nevet maguknak. 
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3. CSOPORTMUNKA • 40 PERC

Eszközök: Blu tack, íróeszközök, számítógép és kivetítő/ interaktív tábla, hátizsák, M5 nyomtatva
Mellékletek: M4: Csoportok feladatai; M5: Szerelem idézet; M7: Gordon; M8: Csoportfeladatok; M9: 
Érzelmek; M10: Képek

Tisztázzuk a szerelem fogalmát. 
• Ehhez a csoportok borítékban megkapják a feladatokat (M4). 
• Ugyanazt a fogalommeghatározást kapják, de minden csapatnál mást emelünk ki, amit értelmeznek, 

véleményt alkotnak és az elvégzett feladataik eredményeit a táblára kiteszik a tanár által előre kinyom-
tatott vagy kartonra kiírt idézet megfelelő fogalma alá.

• Foglaljuk össze, mit tudtunk meg a szerelemről. 

Vetítsük ki a táblára a Gordon-féle konfliktusmegoldás 3 lépését (M7) és a módszer alapvető elveit.
Röviden beszéljünk a lépésekről.
1. lépés: Én-üzenet megfogalmazása
2. lépés: Értő figyelem 
3. lépés: Együtt a legjobb megoldásért

Ismertessük a módszer alapelveit!
Közösen próbáljuk megfogalmazni, kiemelni a lényeget:
A kapcsolatot helyre lehet, sőt helyre kell hozni. A kapcsolat fontosabb egy vita megnyerésénél.

Osszuk ki a csoportoknak a feladatokat (M8). Az első két feladat minden csoportban azonos, a harmadik 
más.

1. feladat: Én-üzenetek megfogalmazása
2. feladat: A megszokott te-üzenetek én-üzenetekké formálása.
3. feladat: Egy-egy konfliktushelyzet megoldása a tanult módszerrel és a szituáció eljátszása.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy két-két csoport alkosson egy kört, azon belül válasszanak maguknak párt és 
üljenek körbe. 1-1 perc áll rendelkezésükre, hogy megosszák a másikkal, szerintük milyen az ideális szerelem. 
Majd a hallgató fél E/1-ben mondja el a csoportban, amit megtudott: „ XY ( a másik tanuló nevét mondja) 
vagyok és azt gondolom, hogy az igaz szerelem...

A szerelemnek is van nyelve. Fontos, hogy a fiatalok tudjanak ezen a nyelven beszélni. 
Ismerjék fel és tudják kifejezni érzelmeiket, a másik érzelmeit tolerálni. 

Tudjanak koruknak megfelelően válaszolni az ellentétes nemű társ közeledésére. 

Beszéljünk röviden a tanulókkal az érzelmeikről. Ehhez vetítsünk ki 3-4 pozitív és negatív érzelmet ábrázoló 
képet és beszéljük át, nevezzük meg azokat (M9)!      

Erősítsük meg a tanulókban, hogy a negatív érzelmeket nem letagadni, elfojtani kell, hanem meg kell tanulni 
róluk őszintén beszélni.
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Kérjük meg a tanulókat, hogy üljenek vissza a helyükre. 
Vegyünk elő egy hátizsákot, ami jelképezi, hogy életünkben sok terhet is cipelünk, így a szerelemben is van-

nak terhek, lehetnek veszélyek.
Kérjünk meg egy-egy tanulót, hogy húzzon ki egy képet (M10), amit mutasson meg a többieknek. 
• Mi volt az első érzésük? 
• Mi jut először eszükbe?
• Kivel tudnak erről beszélni?
• Mit lehet tenni, ha baj van?

4. ÉRTÉKELÉS • 4 PERC

Eszközök: Mérőszalag (előre elkészített, -10, +10 tartományig)

Kérjük meg a tanulókat, hogy a kihelyezett mérőszalagon lépjenek ki a pozitív vagy negatív tartományba 
olyan mértékben, amennyit ma tanultak, ahogy ma érezték magukat. Hallgassuk meg egy-két tanuló véle-
ményét!

3. JELLEM, ÉRTÉKREND, ÖNISMERET
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Mellékletek: M1: Ki vagyok én?

• Eszközök előkészítése
• A 4. feladathoz szükséges családkártyák elkészítése
• Kérjük meg a tanulókat, hogy előzetesen gyűjtsenek olyan képeket, fogalmakat, amik őket jellemzik, 

amik az ő értékeiket, kedvelt tevékenységeiket jelenítik meg. A képeket kivághatják újságból, kinyom-
tathatják, le is rajzolhatják vagy akár le is írhatják ki színes post it-ekre (egyesével).  Segítségként adjuk 
oda a gyűjtéshez az 1. mellékletet (M1). 

1. RÁHANGOLÓDÁS • 10 PERC

Mellékletek: M2: Tulajdonságkártyák

A teremben egy arra alkalmas helyen üljünk körbe és a melléklet képeit (M2) szórjuk szét a kör közepén, 
lehetőleg képpel felfelé. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a megismert vagy a képen látható jellemzés alapján 
válasszanak és vegyenek kézbe egy olyan bibliai szereplőt, akivel a leginkább tudnának azonosulni. 
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Beszélgessünk:
• Miért pont őt választottad? 
• Miben vagytok hasonlóak? 
• Ismered a szereplőt is vagy csak a tulajdonság miatt választottad? 
• Ezzel a tulajdonsággal rendelkezel vagy csak szeretnél? Stb. 

Ha nincs elég hely ahhoz, hogy körbeüljünk, a képeket a táblára is felragaszthatjuk.
Érdemes előzetesen elolvasni a szereplőkkel kapcsolatos bibliai történeteket, hogy ha valamelyik szereplőt 
nem ismerik a tanulók, tudjuk röviden összefoglalni a hozzá tartozó tulajdonság magyarázatát.

2. ÉNKÉP • 10 PERC

Eszközök: A/3-as lap, ragasztók, ollók, filcek

Osszunk minden tanulónak egy A/3-as papírt és kérjük meg őket, hogy a lap közepére írják fel a nevüket. 
A feladat, hogy az előzetesen gyűjtött és magukkal hozott képek felhasználásával készítsenek egy montázs 
stílusú Énkép-tablót! 

3. CSOPORTMUNKA • 25 PERC

Eszközök: Családkártyák, számítógép és kivetítő/digitális tábla, cetlik (post it), íróeszközök
Mellékletek: M3 – Liszt családja; M4 – videó

a) Alakítsunk csoportokat a „Liszt családja” játék alapján, majd kérjük meg őket, hogy üljenek az előre 
kialakított asztalokhoz. 

Liszt családja játék rövid lelírás (M3): 
• A pedagógus a játék előtt családkártyákat (ír és) oszt ki, amelyeket nem szabad rögtön elolvasni. 

Minden cédulán egy-egy rokonsági kapcsolat vagy kategória található. Attól függően adjuk meg a 
rokonságot, hogy a következő játékhoz hány fős csoportokat szeretnénk alakítani.

• Például ha Ábrahámból, Izsákból, Jákobból és Ézsauból áll a teljes család, akkor 4 fős csapatot ho-
zunk létre. Szerencse dolga, ki melyik cédulát kapja, melyik családba kerül majd. 

b) Kérjük meg a csoportokokat, hogy mutassák be egymásnak az elkészült Énkép-tablóikat. 

c) Nézzük meg közösen a videót (M4). Mivel a videó feliratos, ezért a csoport képességeitől függően olvas-
suk fel, ha szükséges.
A videó megtekintése után beszélgessünk: 
• Ki tudott a szereplőkkel azonosulni?
• Voltak-e már esetleg hasonló helyzetben?
• Segített-e nekik (vagy milyen érzés volt) egy külső személytől kapott pozitív visszajelzés, stb. 

http://letoltes.drama.hu/Tarolo/Jatekkonyv/liszt.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JHVox3w3_Jg&feature=emb_title&fbclid=IwAR3OgZnlmp00iCNPU8TkSZYp0YhmWeBc8OpR8Yg8-XU6zIKYAotmkzE3WR4
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d) Kérjük meg a gyerekeket, hogy a csoportokon belül írjanak egymásról külön-külön cetlikre legalább 2 
db pozitív tulajdonságot – mit szeretnek az adott tanulóban, miért tisztelik, milyen értékeik vannak stb. 
Az önálló munka után ezeket olvassák fel vagy adják oda egymásnak. 

e) Kérjük meg a gyerekeket, hogy a társaiktól kapott visszajelzésekkel egészítsék ki a saját tablójukat.  

4. ZÁRÁS • 5 PERC

A foglalkozás zárásaként kérdezzük meg a gyerekeket, hogy hogyan érezték magukat, hogyan élték meg azt, 
hogy mások milyen értékesnek tartják őket?

4. NEMISÉG
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• Asztalok csoportmunkára rendezése.
• Javaslat: A foglalkozás javarészt csoportos munkaformában zajlik, ezért az időspórolás, a megfelelő 

csoportösszetétel és a nagyobb ellentétek elkerülése érdekében osszuk be előzetesen a csoportok 
tagjait! Amennyiben nem tudjuk az osztályt pontosan 4 fős csoportokra bontani, úgy először próbáljunk 
meg egyenlő létszámú csoportokat alkotni. Ha így is vannak kimaradók, akkor 2 fő esetén osszuk őket 
olyan csapatokhoz, akik szívesen befogadják őket, 3 fő esetén pedig alkossanak úgy egy külön cso-
portot, hogy az egyikük két szerepet vállal. Érdemes még a nap elején, a foglalkozás megkezdése előtt 
tájékozódni, hogy vannak-e az osztályban hiányzók.

1. CSOPORTALAKÍTÁS • 3 PERC

Rendezzük 4 fős heterogén csoportokba a tanulókat! Kérjük meg őket, hogy válasszon mindenki maga szá-
mára egy-egy feladatkört csapatonként: írnok, csapatkapitány (szóvivő), időfelelős, eszközfelelős!

2. RÁHANGOLÓDÁS • 7 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz

Kérjük meg diákjainkat: 
• Gondolják át, hogy az ő életükben ki az, akire mindkét nemből példaként tekintenek!
• Gondolják végig önállóan, milyen tulajdonságokkal jellemeznék ezeket a személyeket férfiasságukat/

nőiességüket tekintve! 
• Gondolataikat pókhálóábrákon jelenítsék meg! 
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• Az önálló munka után szólítsuk fel a csapatokat, hogy vessék össze gondolataikat! Ezt követően szólít-
suk fel a csoportok szónokait véleményeik ismertetésére! 

Ha nem ismerik a pókhálóábra fogalmát, mutassunk példát az interneten!

3. KARAKTEREK • 15 PERC

Eszközök: Tabletek/laptopok, papír, íróeszköz
Mellékletek: M1, M2

Szólítsuk fel csapataink eszközfelelőseit, hogy a tableteket/laptopokat osszák ki a csoportjaiknak! 
Ismertessük diákjainkkal a feladatot: 
• Csoportokban dolgozva ismerjék fel a képek szereplőit! 
• Jellemezzék a szereplőket, majd vessék össze véleményeiket! A jellemzéshez használhatnak segítség-

ként laptopot/tabletet. 
• A megadott szempontok alapján ítéljék meg az egyes szereplőket, először önállóan (válaszaikat az író-

lapra rögzítsék), majd csoportban megbeszélve! 
• A csoport szónokait kérjük meg, hogy foglalják össze a csoport munkáját!

Ha valamelyik csoport nem ismeri fel a megadott karaktereket, a hírvivők segítséget kérhetnek 
a többi csapattól. 

4. AZ IDEÁLIS • 15 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz, színes ceruzák, csomagolópapírok

Ismertessük tanulóinkkal a következő feladatot: 
• Csoportokban dolgozva készítsenek közös rajzot a számukra ideális férfiról/nőről!
• Ruházatukon látszódjék, hogy mi a foglalkozásuk! 
• Először önállóan szedjék össze, írják le gondolataikat, majd csoportosan beszéljék meg. 
• Az összevetett gondolatok alapján készítsék el az illusztrációt! 
• Jelöljék rajta a külső, belső tulajdonságokat, jellemzőket! 
• Kérjük meg eszközfelelőseinket, hogy a tanári asztalról vigyék el a szükséges hozzávalókat! 
• Miután mindegyik csoport elkészült, kérjük fel a szónokokat, hogy a táblánál mutassák be az elkészült 

alkotásokat!

Az illusztráció legyen minél színesebb, kreatívabb. Az önálló gondolatokat diákjaink lejegyezhetik 
füzetükbe. Lényeges, hogy mindegyik csoport foglalkozzon mindkét nemmel!
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5. REFLEXIÓ • 10 PERC

Eszközök: Kivetítő, laptop/számítógép
Mellékletek: M3

Vetítsük ki az Igéket (M3)! Először ne tudassuk a gyerekekkel, hogy bibliai idézetek!
• A férfi feje a feleségének...
• Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.
• A férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. 

Mert a maga testét soha senki nem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza,
• ... engedelmeskedjenek az asszonyok a férjüknek mindenkor.
• Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik... Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és 

ne legyetek irántuk mogorvák.

Beszélgessünk arról, hogy egyetértenek-e ezekkel. 
Ezután mondjuk el, hogy ezek az idézetek a Bibliában találhatók. Kérdezzük meg, mit gondolnak: Isten sze-

rint melyik miért fontos (ha nincs elég idő rávezetni őket, mondjuk el röviden)?

A kiválasztott Igék és magyarázataik forrása ezen a linken található: 
www.bibliai-kincsestar.hu/szerelem-baratsag-hazassag/szerepek-a-hazassagban/

5. ÚTELÁGAZÁSOK
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Szükséges eszközök előkészítése.
• „Vedd kézbe a megoldást!” főcím és alá alcímei: (Vedd észre!, Ami segít, Nem vagy egyedül, Nyugi doboz, 

Ezt ne tedd!, Erősítő üzenetek a Bibliából) elhelyezése jól látható helyen.

1. KÖSZÖNTÉS • 3 PERC

Változz át! Kérjük meg a gyerekeket, hogy helyezkedjenek el szétszórtan a terem egy üres részében, kezdje-
nek sétálni, majd tapsra bújjanak más bőrébe. 

• Taps. Változzunk királlyá, királynővé!
• Taps. Változzunk beteg öregemberré!
• Taps. Változzunk egy robottá!
• Taps. Változzunk szomorú, kiközösített tanulóvá!
• Taps. Változzunk a kézilabda-mérkőzés győztes csapatává!
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Kevés hely esetén 2 csoportban játszhatjuk, az egyik csoport tagjai lehetnek a nézők

2. PÁRVÁLASZTÁS: MADZAGOLÓ • 3 PERC

Eszközök: Kb. 50 cm-es madzagok/fonalak (feleannyi, mint a tanulói létszám)

• Egyforma hosszú fonaldarabokat félbehajtjuk és közepüknél összefogjuk.
• Kérjük meg a tanulókat, fogjanak meg egy fonalvéget. 
• Elengedjük lassan a fonalak közepét, és az ugyanannak a fonalnak a két végét tartó tanulók lesznek a 

párok. 
• Foglaljunk helyet.

3. MINDKETTŐNKNEK VAN… • 4 PERC

Eszközök: Íróeszköz
Mellékletek: M1: Mindkettőnknek van… feladatlap

Gyűjtsünk mindkettőtökre jellemző tulajdonságokat, közös tevékenységeket stb. (M1) Hallgassunk is meg 
néhányat.

4. RÁHANGOLÁS • 5 PERC

Eszközök: Stresszlabda

Beszélgessünk az alábbi kérdésekről a gyerekekkel. Dobáljunk körbe egy stresszlabdát, az beszél, akinél 
éppen a labda van:

• Szoktatok-e az iskolában vagy otthon, vagy máshol feszültek lenni?
• Milyen érzés feszültnek lenni?
• Szerintetek legyőzhető a stressz?

Mai alkalommal segítséget fogunk kapni ahhoz, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk annak érdekében, hogy 
megküzdjünk a szorongásainkkal, a félelmeinkkel, a feszült helyzeteinkkel, hiszen ezeket nem tudjuk kike-
rülni, folyamatosan kísérik (kísértik) életünket. 

Elkészült munkáitokat kitesszük az osztályfaliújságunkra a már felhelyezett mondat – Vedd kézbe a meg-
oldást! – köré, a megfelelő címszavak (Vedd észre!, Ami segít, Nem vagy egyedül, Nyugi doboz, Ezt ne tedd!, 
Erősítő üzenetek a Bibliából) alá.
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5. A STRESSZRŐL • 10 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró

Nézzünk meg egy kisfilmet (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j7gUh9vvoRg ), majd folytas-
suk a beszélgetést a következő kérdések segítségével:

• Milyen helyzetek voltak még a videóban, melyek feszültséget válthatnak ki?
• Létezik pozitív stressz is?
• Milyen következményei vannak, ha nagyobb nyomás alatt vagyunk?
• Milyen megbetegedésre számíthatunk, ha tartósan stresszhelyzetben élünk?
• Mit tehetünk a stressz ellen?

6. PÁROS MUNKA • 15 PERC

Eszközök: Laptopok/tabletek, nyomtatási lehetőség, papírok, színes filcek/ceruzák
Mellékletek: M2: A párok feladatai borítékban

Osszuk ki a pároknak a feladatokat (M2)!
• A feladatban jelölt kifejezéseket előzetesen tegyük fel a táblára. 
• Nagyobb létszám esetén több párnak is adhatjuk ugyanazt a feladatot. 
• A párok használhatnak internetet, okoseszközöket. 

7. ZÁRÓKÖR • 5 PERC

Eszközök: Papírszalag, ceruza, edény, gyufa

Kérdezzük meg a gyerekeket:
• Mit viszel haza a mai foglalkozásról? 
• Mi volt számodra a legfontosabb új információ?       
• Majd kérjük meg őket, hogy a kapott papírra írják rá azt a félelmüket, gondjukat, amelytől szívesen 

megszabadulnának.  Dobjuk bele ezeket egy edénybe és égessük el őket.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j7gUh9vvoRg

