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1. CSALÁD
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Mellékletek: M1: Hűtőmágnes tok példa

Üres hűtőmágnes-tokok vásárlása, a csoport létszámának megfelelően. 

1. RÁHANGOLÁS • 10 PERC

Eszközök: Papírok, íróeszköz
Mellékletek: M2: Békés Márta: A család; M3: Feladat megoldása

a) „Vers-eny”
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy bemelegítésképpen egy versenyt rendezünk.
Egy verset fogok kiosztani, a feladatotok az lesz, hogy a padtársaitokkal együtt a lehető leghamarabb ké-
szítsétek el a verset „mesélő” gyermek családfáját! Gondolhatjátok, hogy lesznek benne nehezítő körülmé-
nyek, de a versben szereplők mindegyikét - valamilyen jelzéssel ellátva - szerepeltetni kell a családfán! 
Ezután osszuk ki a verseket (M2) és egy-egy üres papírt minden padra.
A verseny az első három pár jelzésekor ér véget, az ő családfáikat ellenőrizzük. 

b) Beszélgetés
• Szerintetek boldog-e az elbeszélő gyermek? Miért?
• Milyen érzések bújnak meg a záró mondat mögött? Mit jelent pontosan: „Engem mindenki elvisz a Me-

kibe.”? Miért viszik a Mekibe?

2. CSALÁDOM ÉRTÉKEI • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró, tollak, színes kártyák
Mellékletek: M4: Családom értékei kérdéssor – PPT

a) Páros beszélgetések
Alakítsunk új „padtársakat”! Minden padból az egyik tanuló álljon fel, ők lesznek a „mozgó” emberek! Az ülve 
maradt tanuló készítsen ki a padra egy darab tollat, és a saját, illetve a padtársa székét fordítsa szembe 
egymással. Akik elhagyták a helyüket, válasszanak egy tetszőleges „beszélgetőpartnert” és foglaljanak helyet 
vele szemben. 

Osszunk a tanulók mindegyikének öt darab, kis méretű üres kártyát (lehetőleg különböző színűeket).
A kivetítőn látni fogtok különböző kérdéseket, ezeket mindkettőtöknek meg kell válaszolni. A kérdések mel-

lett egy időmérő is szerepel – ez jelzi majd, ha letelt a kérdések megválaszolására szánt 30-30 másodperc.  
Ha letelt az egy perc, minden „mozgó” ember feláll és egyel balra ül, de előtte van lehetősége értékelni: 

amikor a kérdés megválaszolásakor egy számotokra értékes, vagy példaértékű dolog hangzik el, az asztalra 
készített tollal írjátok rá a kérdés sorszámát egy kártyára és adjátok oda a beszélgetőpartnereiknek. Ezeket a 
kártyákat Érték-kártyának hívjuk. A kártyákat nem kötelező elosztogatni.

https://jatekajandekaruhaz.hu/spd/70120/Hutomagnes-ures-70120?gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fvSzuhPIC4-lFT_fxQfpEOemPP-0Jf6qakW82K6XXGtxtsXg6xNZbRoCaScQAvD_BwE
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b) Értékelés, morzsaszedegetés
Haladjunk kérdésenként és minden kérdésnél érdeklődjünk, hogy ki az, aki az erre adott válaszáért kapott 
Érték-kártyát? Adjunk lehetőséget egy-két gyermeknek, hogy megossza az osztállyal a válaszát! 

3. BEENGEDJÜK-E ISTENT A CSALÁDUNKBA? • 15 PERC

Eszközök: Hűtőmágnesek, papírok, íróeszközök, ceruzák, filcek, ollók, festékek

a) „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) 
Írjuk fel az Igét a táblára és beszélgessünk róla pár szóban, hasonló kérdések mentén:

• Mit gondoltok, hogyan lehet alkalmazni ezt az Igét a családjainkban? 
• Van-e értelme a szeretetre törekedni? Könnyű, vagy nehéz feladat?
• Lehetséges az, hogy MINDEN megnyilvánulásunk szeretetből fakadjon? 
• Mondhatnánk, hogy jó-jó, mindenki tudja, hogy szeretni fontos és jó szeretve lenni. De szerintetek mi-

ért hangsúlyozza mégis olyan sokszor ezt a Biblia? 
• A Biblia szerint mi (ki) a szeretet forrása? Hogyan lehetséges ez?
• Tudunk szeretni a szeretet forrása nélkül? Mi történik, ha kizárjuk Istent az életünkből és a közössége-

inkből?

b) Hűtőmágnes készítése
Készítsünk egy hűtőmágnest, vigyétek haza a családjaitoknak. Jó, ha van, ami mindig emlékeztet rá, mi a 
legfőbb feladatunk ezen a világon. 

Osszuk ki a gyerekeknek a még üres hűtőmágneseket. Kérjük meg őket, hogy a kivetített Igével készítsék el a 
sajátjukat olyan technikával, ahogyan szeretnék (filc, színes ceruza, festék, stb.).

2. TÁRSAS KAPCSOLATOK
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• Az előkészületek szempontjából fontos, hogy a foglalkozás jelentős része csoportmunkában zajlik, 3 

csoportot fogunk kialakítani. 
• Asztalok előkészítése csoportmunkára.

1. „ZSÁK A FOLTJÁT” • 3 PERC

Eszközök: 3 db 3 különböző színű post it lap, olló, kalap (vagy doboz)

• Vegyünk három különböző színű post it csomagot és belőlük annyi lapot, ahány párt szeretnénk a cso-
portba – pl. 6 fős csoportok esetén 3 szín 3 lap. 
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• Vágjunk a lapokon különböző alakú lyukat, a nagyobb rész lesz a „zsák”, a kisebb a „foltja”. Tegyük egy 
kalapba, majd kérjük meg a tanulókat, hogy mindenki húzzon egyet és keresse meg a „zsák” a „foltját”. 
Miután a párok megtalálták egymást, az azonos színűek alkossanak csoportot és álljanak körbe.

Használhatunk 15x15 cm-es ruhadarabokat a post it lapok helyett.

2. SZERETETHÁLÓ • 3 PERC

Eszközök: Gombolyagok

• Osszunk minden csapatnak egy madzagos gombolyagot. 
• Az egyik tanuló indítsa el a gombolyagot úgy, hogy a fonal vége maradjon a kezében. Szólítson meg 

valakit, dobja oda neki a gombolyagot, és mondjon neki valami pozitívat – köszönjön meg valamit, di-
csérje meg valamiért, mondjon bíztató, bátorító szavakat vagy akár kérjen bocsánatot valamiért.

• Most az a személy, aki megkapta a gombolyagot, az előbbiekhez hasonlóan folytassa a kört. 
• A játék végére mindenki valahol fogja már a fonalat, így az visszaérkezik a kezdő tanulóhoz, aki a nála 

lévő két fonalvéget összeköti. 

Ez a Szeretetháló jelképezi egy közösség, jelen esetben egy család kötelékeit.
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a mai témánk a család. Egyrészről a mai családokkal, másrészről a krisz-

tusi családmodellel fogunk foglalkozni. 

Egy osztály esetén a Szeretethálót betehetjük egy befőttes üvegbe, lezárhatjuk szép tetővel, 
elláthatjuk felirattal, hogy emlékeztessen a nehéz időkben a közösségünkre.

 A „Szeretetháló” játék segítségével megmutatjuk, hogy egy családot hasonló módon kötnek össze látható 
és láthatatlan kötelékek.

Ha van elég időnk, érdekes lehet a hálót visszafejteni – visszadobja a gombolyagot annak, akitől kapta, 
a következővel pl.: „Domi azt mondta nekem, hogy jó velem beszélgetni.”

Ezzel egy kicsit elmélyíthetjük a kapott értékeinket, a hangos kimondással tudatosíthatjuk magunkban.

3. CSALÁD ÉS AUTÓ • 2 PERC

Mellékletek: M1: Ismeret; M2: Szabályok; M3: Összetűzések

Helyezzük el a táblán a Család feliratot és az autó képet. Alá a 3 csoport munkáját jelképező feliratokat és 
képeket (M1, M2, M3). Kérjük meg a tanítványainkat, hogy az elkészült anyagjaikat majd ezek alá helyezzék el 
a beszámolók során.

Mielőtt elérkeznénk a téma csoportmunkában való feldolgozásához, beszélgessünk!
Vonjunk párhuzamot a közlekedés és a családi élet között, az alábbi tételek mentén:
Ahhoz, hogy valaki közlekedhessen, jogosítványra (elméleti és gyakorlati ismeretre) van szüksége. A jó köz-

lekedéshez be kell tartani a szabályokat. Ha mégis bekövetkezik a karambol, mindent el kell követni a károk 
rendezésére, helyrehozására. Így van ez a család életében is: ismernünk kell magunkat és egymást, szabályo-
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kat kell hoznunk, hogy jól tudjunk működni, és ha mégis lesz „családi karambol”, mindent meg kell tennünk, 
hogy helyrehozzuk a károkat.

4. CSALÁDMODELLEK • 20 PERC

Eszközök: Kartonlapok, filcek
Mellékletek: M4: Csoportfeladatok; M5: Családmodellek (videó) 

a) Osszuk ki a csoportoknak a feladataikat (M4)! 
1. csoport feladatai

1.1. Családmodellek vizsgálata a jelenben
1.2. Hatásuk az emberiség jövőjére – érvek, ellenérvek
1.3. Szituáció: Szivárványcsalád hatása

2. csoport feladatai
2.1. „Családi kupaktanács” – szabályok, szokások a családban
2.2. A jó légkör megteremtése

A jó apa…
A jó anya…

2.3. Varázsszavaink – a nyílt családi kommunikáció hatása

3. csoport feladatai
3.1. Konfliktuskezelő     

módszerek ismétlése
3.2. Problémák és megoldásuk – szituációk

b) Beszéljük meg a csoportok munkáit, vitassuk meg az esetleges kérdéseket.

5. A KRISZTUSI CSALÁDMODELL • 14 PERC

Mellékletek: M6: Csoportfeladatok

Az előbb párhuzamot vontunk a közlekedés és a családi élet között. Megállapítottuk, hogy ha valaki közle-
kedni akar, szüksége van jogosítványra, vagyis elméleti és gyakorlati tudásra, be kell tartania a szabályokat, 
karambol esetén mindent meg kell tenni a károk rendezéséért, helyrehozásáért. Így van ez a mindennapi 
családi életében is: ismernünk kell magunkat és egymást, szabályokat kell hoznunk, hogy jól tudjunk mű-
ködni, és ha mégis lesz „családi karambol” mindent meg kell tennünk, hogy helyrehozzuk a károkat.

Most nézzük meg ugyan ezeket az isteni rend, a Szentírás szerint! Továbbra is csoportokban fogunk dolgozni. 
Javaslom, hogy a gyorsabb és jobb munka miatt, osszátok fel a feladatokat egymás között és dolgozzatok pár-
ban, majd beszéljétek meg, mire jutottatok!

Osszuk ki az újabb csoportfeladatokat!
1. Isten családmodellje
2. Szabályok
3. Családi karambolok
Kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be a munkáikat!
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A foglalkozás zárásaként beszéljük át az elhangzottakat! 
Emeljük ki, hogy bár fontos megismernünk minél több jó emberi megoldást, a boldog családi élethez nél-

külözhetetlen az isteni konfliktuskezelés. Isten érthetetlen szeretete tudja kipótolni a mi emberi hiányossága-
inkat.

6. ÉRTÉKELÉS • 3 PERC

Mellékletek: M7: Értékelő lapok; M8: Igés kártya

Kérjük meg a tanulókat, hogy a kiosztott értékelőlap (M7) segítségével véleményezzék az órát. Feltétlenül 
legyenek őszinték, mert csak így tudunk javítani a munkánkon.

Amíg a tanulók dolgoznak, útravalóul helyezzünk el egy Igés lapot (M8) a padjukra.

3. JELLEM, ÉRTÉKREND, ÖNISMERET
Összesen 50 perc

1. RÁHANGOLÓDÁS • 5 PERC

Eszközök: Digitális tábla, laptop, tabletek, mobiltelefonok
Mellékletek: M1: Pozitív-negatív tulajdonságaink online feladat

Vetítsük ki a feladatot a digitális táblán. Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy van-e számukra ismeretlen kife-
jezés a szavak között, ha igen, beszéljük meg! 

Küldjük el e-mailben vagy a „szokásos” üzenőfelületünkön a feladat linkjét, és kérjük meg a tanulókat, hogy 
saját telefonjuk segítségével oldják meg a feladatot. Azoknak a tanulóknak, akiknek nincs erre alkalmas esz-
közük, osszunk ki tableteket! 

2. ÉRTÉKEIM – LAPBOOK KÉSZÍTÉS • 35 PERC

Eszközök: A/3-as lap, színes ceruza, színes filctoll, ollók, ragasztók, digitális tábla
Mellékletek: M2: Feladatleírás; M3: Nyitott mondatok (színes lapokra nyomtatva); M4: Címer; 
M5: Bibliai Igék

A feladat egy saját lapbook készítése lesz. A tanulók egy lapbook készítése közben gondolják át a saját érté-
keiket, milyen erősségeik, gyengeségeik vannak, milyen jövőkép él bennük önmagukról.

Kérjük meg a tanulókat, hogy a tanári asztalnál mindannyian válasszanak egy-egy feladatleírást (M2), egy 
A/3-as lapot és a 3. és 4. mellékletből egyet. 

A táblára vetítsük ki az Igéket (M5). 

Ha a gyerekek nem ismerik a lapbook fogalmát, beszéljük át, mutassunk nekik példákat az interneten.
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3. LEZÁRÁS • 10 PERC

a) Kérjünk önként jelentkezőket, akik szívesen megosztanák egymással a lapbookjukat!
b) Ha nem a saját osztálytermünkben vagyunk, bízzunk meg két önkéntes tanulót, hogy gyűjtsék össze a 

lapbookokat és az osztálytermükben találjanak helyet nekik.
c) Kérdezzük meg a tanulókat, mennyire segített nekik ez az óra átgondolni a saját értékeiket: jelöljünk 

ki egy 1-től 10-ig terjedő képzeletbeli „egyenest” és kérjük meg a gyerekeket, hogy a szakaszon belül 
álljanak az érzéseiknek megfelelő pontra. Ha van időnk, megkérdezhetünk pár tanulót, hányas számot 
választotta és miért.

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 nemek szerint homogén csoportokba a tanulókat! 
• A csoportok száma legyen páros (nem csoportlétszám, hanem a csoportok száma)!
• Ismertessük tanulóinkkal a csapatokban betöltött feladatköröket: szónok, csapatkapitány, időfelelős, 

eszközfelelős! 

2. NEMEK JELLEMZÉSE • 10 PERC

Eszközök: Papírok, íróeszköz, számítógép, kivetítő
Mellékletek: M1

Kérjük meg tanulóinkat, hogy jellemezzék a férfiakat és a nőket az alábbi, kivetített szempontok alapján:

• Hogyan jellemeznétek a férfiakat és a nőket? 
• Soroljatok fel rájuk jellemző tulajdonságokat! 
• Vonatkozzanak külső, belső tulajdonságra, feladatokra, munkára stb.!
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Először önállóan, majd csapatokban megbeszélve! Önálló gondolataikat pókhálóábrán rögzítsék! Néhány 
megoldást hallgassunk meg!

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

3. ÉRVEK, ELLENÉRVEK • 15 PERC

Ismertessük diákjainkkal a feladatot: Most egy vitára fogunk felkészülni. Állításunk a következő: A nő felada-
ta a házimunka elvégzése. 

• Szedjünk össze érveket, ellenérveket! 
• Dolgozzunk először önállóan, gondolatainkat írjuk le lapra. 
• Ezután vesse össze a csapat, mire jutottak, majd továbbgondolva egészítsék ki jegyzetüket! 
• Határozzuk meg, majd ismertessük tanulóinkkal, melyik csoport érveljen az állítás mellett, melyik ellene!

Más hasonló, nemi sztereotípiákat megjelenítő állítás is lehet 
(pl. A férfi feladata az udvarlás/ kezdeményezés.). 

4. AZ IDEÁLIS • 15 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz

Rendezzünk vitát az előző állítás mentén!  Ügyeljünk arra, hogy a vita elsősorban a hagyományos értékek 
mentén rendeződő családi szerepekre irányuljon. 

• Hívjunk ki két ellenkező oldalt elfoglaló csapat szónokait, hogy érveiket felhasználva vitatkozzanak! 
• Mindeközben a két szembenálló csapat többi tagja alkosson véleményt önállóan a vitát hallgatva, ame-

lyet helyváltoztatással jelezzen! 
• A vita addig tart, amíg a szembenálló felek ki nem fogynak érveikből.

Fontos, hogy előre meghatározzuk, ki fogja a csapatot szónokként képviselni! 
Ha osztályunkban 2 csapat érvel az állítás mellett, 2 ellene, összesen 2 vitát hallgathatunk meg; 

ennek száma a csapatok számától függően változhat.
Az éppen vitatkozó csapatok nem szónokai egy, a teremben kijelölt helyről indulnak, 

majd az érveket hallva, véleményük alakulása közben változtatják helyüket valamelyik irányba. 
Fontos, hogy a tanár betöltse a vitához szükséges moderátor szerepét!
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5. ZÁRÓKÖR • 7 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M2

Ha van rá lehetőségünk, üljünk egy körbe és vetítsük ki a diákoknak az alábbi bibliai Igéket:

„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté.” (1Móz. 2,24)
„Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlöli, hanem táplálja és 
gondozza... De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a 
férjét..” (Ef. 5,28–29; 33)

Kérjük meg a gyerekeket, hogy próbáljuk meg együtt megmagyarázni a két Igét, az alábbi kérdések segítsé-
gével: 

• Mit jelent pontosan az egyik és mit a másik Ige? 
• Mi az összefüggés a két Ige között? 
• Milyen a szerethető feleség? 
• Milyen a szerethető férj? 
• Mi a két személy feladata? 

Ha marad idő, kérjük meg a gyerekeket, hogy mondják el, hogyan érezték magukat a foglalkozás alkalmával!

5. ÚTELÁGAZÁSOK
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Rugalmasan építsük be az órát az éves tervünkbe. Csak akkor valósítsuk meg, ha egy ideje nem történt 
a családok életében haláleset. Azaz inkább prevenciós céllal, mint a trauma feldolgozásának céljával.

• Eszközök előkészítése

1. RÁHANGOLÁS • 10 PERC

Eszközök: Kréta/ragasztószalag, zöld, kék, sárga, piros színű filcek, fehér lapok
Mellékletek: M1: Wass Albert: Halál

A tanulók négyes csoportokban ülnek.
„A mai órán életünk olyan elkerülhetetlen részéről fogunk beszélgetni, melyet mindannyian megtapaszta-

lunk majd, a halálról. A halál megváltozhatatlanul bekövetkezik, de nem mindegy, hogyan gondolkodunk róla, 
hogyan viszonyulunk hozzá, mert az befolyásolja életünket. Hallgassuk meg, Wass Albert versét!” (Wass Albert: 
Halál)
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Beszélgessünk az alábbi kérdések mentén:
• Mihez hasonlítja Wass Albert a halált?
• Fájdalmasnak tartja?
• Általában így gondolunk a halálra?

2. VESZTESÉGEINK • 15 PERC

Beszélgessünk 3 témáról:

a) Kisállatok elvesztése
Beszélgessünk a következő kérdésekről a gyerekekkel:

• Veszítettetek-e el már kisállatot?
• Hogyan temettétek el?
• Szerintetek mi történt vele a halál után?

b) Családtagok elvesztése
• Veszítetted-e el már valamelyik hozzátartozódat? Kit? Mikor? 
• Mit éreztél? 
• Mi vigasztalt meg ebben a helyzetben? 

c) Halál otthoni feldolgozása
• A halál témáját a felnőttek manapság tabuként, tiltott dologként kezelik, nagyon sokáig nem beszélnek 

róla. Ti is ezt tapasztaljátok a családotokban?
• Ma már a halotti szertartások is eltűntek az életünkből. Ismertek ilyen szokásokat? Beszélgessünk róluk! 
• Mit gondoltok, Jézus élete hogyan segíthet a halál feldolgozásában?
• Mit gondoltok a halál utáni létről? Hogyan kézelitek el a mennyországot, Isten országát?

Számítsunk arra, hogy tanulóink akár sírva is fakadhatnak a feldolgozás során. Ne engedjük, azonnal állít-
suk le a társak gúnyolódását, sőt érzékenyítsük őket a fájdalom elfogadására, együttérzésre társuk iránt.

Düh, fájdalom, veszteség, szomorúság, elbúcsúzás hiánya…

Erősítsük: Sok mindent nem tudunk a halál utáni életünkről, de azt igen, hogy Ahhoz térünk vissza, Akitől 
jöttünk, Aki alkotott minket, és Aki a legjobban szeret minket. 

Halotti szertarások: Halott mosdatása, öltöztetése, virrasztás, siratás, háztól a temetőbe sétáló menet, ha-
lotti tor, gyászév, gyászszalag…

A halotti szertartásokról szóló ismertetőket pl. az alábbi linkeken találhatunk: 
LINK1
LINK2

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_c_szokastemetkezes.htm
https://mek.oszk.hu/02700/02789/html/169.html
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3. TÁRLAT: „AZ UTOLSÓ UTAZÁS” • 20 PERC

Eszközök: 5 laptop, nyomtató, fehér és színes kartonok, ollók, ragasztók, filcek, színes ceruzák, 
1 db doboz
Mellékletek: M2: Állomások feladatai (borítékokban)

Készítsünk közösen egy tárlatot az osztályban „Az utolsó utazás” címmel!
• Az utazás állomásainak kiállítási darabjait a tanulók alkotják meg. 
• Kérjük meg őket, nyissák ki az asztalon lévő borítékot, olvassák el a feladatukat, majd készítsék el a 

kiállítási anyagot és helyezzék el a megfelelő dobozra!

1. állomás: Utazási iroda
2. állomás: Időgép
3. állomás: Szokás
4. állomás: Búcsú
5. állomás: Ígéret

A tárlat és az állomások címét előre elkészítjük. Kitesszük a tárlat címét az osztályban, 
egy előre berendezett sarok (pl. egymásra helyezett, színesre lefestett dobozok, fekete háttérrel, 
képekkel díszítve) fölé, az állomások címét pedig a dobozokra. Ebben is segíthetnek a tanulók. 

Több csoport esetén a 3. állomás feladatait kétfelé bonthatjuk.

A csoportok beszámolnak munkájukról, amelyek zárásaként kihangsúlyozzuk: akik maghalnak, új életre tá-
madnak fel Isten országában, ahol nincs többé fájdalom, szomorúság, csak Isten szeretete. 

4. REFLEXIÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, gitár

Énekeljük el a „Fenn, a mennyben...” kezdetű éneket! https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reforma-
tus-enekeskonyv/enek/519/ 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy figyeljenek az ének szövegére. Ha maradt időnk, beszélgessünk róla!

Az ének az új Református Énekeskönyvben (2021) is megtalálható, 626-os számmal.

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/enek/519/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/enek/519/

