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ÓVODA – 2. TÉMAHÉT 
József története

Babocsánné Katona Ágnes
Kopeczky Eszter

Kisóvári-Németh Márta Gizella

5–6 éves nagycsoportos és 6–7 éves iskola-előkészítő csoportos gyermekek részére

Konkrét pedagógiai kapcsolódások:

1. Hétfő: Komplex hittan és kézimunka foglalkozás 
(verselés, mesélés, rajzolás, festés, mintázás), a 
kézimunka módszertani elemeinek alkalmazásával. 
Társas és transzcendentális intelligencia fejleszté-
se. Nyelvi, képi, térbeli intelligencia fejlesztése.

2. Kedd: Külső világ tevékeny megismerése. 
Matematika–logika, környezetismeret, mozgásos 
tevékenységek. 

3. Szerda: KETT-foglalkozás. Transzcendentális, 
interperszonális és intraperszonális intelligencia 
fejlesztése. 

4. Csütörtök: Ének-zene, énekes játék, gyermek-
tánc foglalkozás – mozgásos, térbeli, zenei intelli-
genciafejlesztés.

5. Péntek: Családi hittanösvény szervezése – József 
története egyes elemeinek különböző intelligencia 
területekhez kapcsolódó játékos ismétlése. 

Egyéb célok: 

• Ön- és társismeret alakítása különböző élethely-
zetek példája alapján

• Külső és belső ismertetőjegyek, tulajdonságok és 
érzelmek megfogalmazása

• Az önkifejezés segítése, „szókincsének” bővítése
• Kreativitás, problémamegoldás, fantázia fejlesz-

tése 
• Családmodell, családi szerepek megfogalmazása: 

helyes és helytelen viselkedések a családtagok 
között. Családi kötelékeinkért való hálaadás

• Közös válaszkeresés: milyen apa, milyen anya 
szeretnék lenni? Milyen férj, milyen feleség sze-
retnék lenni? Milyen testvér szeretnék lenni?

• Kapcsolataink helyreállításának fontossága és 
ebben való felelősségünk

• Megküzdési stratégiák elmélyítése: ha rossz 
dolog történik velünk, bízzunk benne, hogy az 
javunkra válhat, és jusson eszünkbe, hogy Isten 
sosem hagy magunkra – „...akik Istent szeretik, 
azoknak minden a javukra szolgál...” (Róm. 8,28)

A témahét elsődleges célja: A család működésével kapcsolatos tapasztalatok, érzések megismerése József 
történetén keresztül, különös tekintettel a szülőkkel és testvérekkel való kapcsolatra. Cél, hogy a gyerme-
kek megismerjék Isten gondviselő szeretetét és azt, hogy ha Istennel járunk utunkon, az nemcsak nekünk, 
hanem családunknak és tágabb környezetünknek is áldást hozhat. 
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HÉTFŐ
Összesen 90 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök: „Homokozó” keret, botok, zsákvászon a sátrakhoz, kúthoz gyurma/kavics, Potifár háza karton-
dobozból, festék, ecset, viaszosvászon-terítő, karton emberfigurák, ragasztó, színes és fehér/nyers színű 
fonalak

• Készítsük elő a terepasztalhoz szükséges eszközöket a csoportszoba szőnyegének szélére, hogy a tere-
pasztalt minden gyermek jól láthassa majd. Takarjuk le a barkácsolást biztosító asztalt, készítsük elő a 
barkácsolás kellékeit. 

• Biztosítsuk a gyermekek elhelyezkedésének a lehetőségét – jusson mindenkinek hely a szőnyeg szélén. 

1. MOTIVÁCIÓ: TARTALOMHOZ ILLESZKEDŐ MOZGÁSOS 

ÉS NYELVI-ÉRZELMI INTELLIGENCIÁT FEJLESZTŐ JÁTÉKOK 

• 10 PERC

Kérjük meg a gyermekeket, hogy üljenek körben törökülésben a szőnyeg szélére.  

1.1. Szójáték az emberi tulajdonságokról

„Kakukktojás játékot fogunk játszani. Melyik az a tulajdonság, amelyik nem illik a sorba?” 
• kedves – jószívű – irigy – alázatos;
• szerény – becsületes – szeretetreméltó – dicsekvő;
• engedelmes – bosszúálló – elkényeztetett – hazug; 
• hűséges – hűtlen – haragos – csalárd.

Amikor a gyermekek felismerik a sorba nem illő tulajdonságokat, kérjük meg őket, hogy fejtsék ki, szerintük 
ez jó vagy rossz, pozitív vagy negatív tulajdonság-e?   

1.2. Játék a zenei szemelvény – tulajdonságok – mozgás  összekapcsolására

Eszközök: Számítógép/laptop, hangszóró
Mellékletek: M1: Lágy, kedves zene; M2: Karakteres, dinamikus, feszültséget keltő zene

A gyermekek hallgassák meg az alábbi zenei szemelvényeket csukott szemmel, majd mondjanak példát, 
vajon milyen emberről szólhat a hallott zene! Milyennek képzelnek el egy ilyen embert? (Hogyan mozog, 
milyen az arckifejezése, milyen a kartartása, tempója stb.) 

Először lágy, kellemes zenét, majd karakteres, feszültséggel teli, dinamikus zenét játsszunk le nekik!
A tulajdonságok megfogalmazása után kérjük meg a gyermekeket, hogy annak megfelelően, hogy melyik 

zenét hallják éppen, mozogjanak az említett tulajdonságok szerint. 
A zenékből részleteket felváltva játsszunk le a gyermekeknek! 3-4x-i váltás után kérjük meg a gyermekeket, 

hogy üljenek vissza a szőnyeg szélére.

ÓVODAI TÉMAHÉT • 2

https://www.youtube.com/watch?v=r5reI6HRy2Y
https://www.youtube.com/watch?v=RlqI_lAkIfM


27

2. „JÓZSEF – A SZERETETT FIÚBÓL RABSZOLGA” INTERAKTÍV 

TÖRTÉNETMONDÁS MIMETIZÁLÁSSAL • 20 PERC

Eszközök: Jákobra egy barnás textilből készült kendőt rögzítünk fonalból fonott szalaggal, Leára 
egy sötétkéket, Dinára egy sárgás színűt. 11 fiúra nyers színű tunikát adunk. József színes köpenye. 
Öltöztessünk 2 sötétbarna köntösbe kereskedőnek 2 kislegényt. Sárga papírból készült „egyiptomi” 
nyakéket akaszthatunk egy fiú nyakába, aki Potifár lesz, és egy lány nyakába is, aki Potifárné lesz.
Mellékletek: M3: József álmai 

A következő percekben egy nagyon izgalmas időutazáson fogunk részt venni, visszarepülünk az időben na-
gyon-nagyon régre, a bibliai időkbe! 

Válasszuk ki a csoportból a történet első jelenetének szereplőit és állítsuk ki őket a csoport elé! (Jákob, Lea, 
József, Dina és 11 fiútestvér) 

A gyermekek mozgatását végezzük a dadus nénivel/pedagógiai asszisztenssel előre egyeztetett módon 
a történet cselekményének megfelelően, felnőtt irányítással. 

Arckifejezésünkkel, testtartásunkkal, gesztusnyelvvel, tükrözzük az adott „szereplőre” való nézéssel 
a megfogalmazott érzelmet.  

A gyermekeknek így módja lesz jobban átélni, és mintát is kapnak a megjelenítésről.  

Akiről szövődik a történet, ha épp nem mozog, menjünk oda és érintsük meg a fejét, hátát, finoman jelezve, 
hogy éppen róla van szó. 

Jákob egy Hebron nevű városban élt háza népével. Feleségével, Leával, 12 fiával és egy lányával, Dinával.   
Két legkisebb fia, József és Benjámin kedves feleségétől, Ráheltől született. Akkor még több feleséget is ve-
hettek magukhoz azon a vidéken a férfiak. Jákobot József Ráhelre emlékeztette, ezért Józsefet kivételesen 
nagy szeretettel vette körül. Egyszer egy szép színes köpenyt készíttetett neki.  

A történetmondásnak megfelelő időpontban kísérjünk a „családdal” szembe egy kislegényt, aki adja át 
Jákobnak a színes köpenyt. Jákob a történet adott pillanatában pedig adja fel a köpenyt Józsefre.

Testvérei irigykedve tekintettek rá. Haragjuk csak növekedett, mert ha testvérei valami rosszat tettek, József 
mindig elárulta édesapjuknak. Egyszer József elmesélte nekik, hogy milyen álmot látott.  (Kép mutatása (M3) 
az álomról)

„Azt álmodtam, hogy a levágott búzakalászokból kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém felállt és állva 
maradt, a ti kévéitek körülállták és meghajoltak.”

A testvérei felmordultak: „csak nem azt gondolod, hogy uralkodni fogsz rajtunk?” 

ÓVODAI TÉMAHÉT • 2



28

ÓVODAI TÉMAHÉT • 2

Máskor pedig így mesélt apjának és testvéreinek az álmáról:
„Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag – ekkor 

már apja is szigorúan megdorgálta: „Talán azt szeretnéd, hogy anyáddal és a testvéreiddel földre boruljunk 
előtted?” 

Jákob megszidta, testvérei „álomlátónak” csúfolták, mert nem ismerték fel, hogy álmait Istentől kapta.
József álmaival egyre többször megbántotta a családját, így testvérei egyre többször gondoltak keserűen rá.

Egyszer bátyjai legeltetni vitték az állatokat messzebbi földekre. Jákob elküldte Józsefet, menjen utánuk s 
nézze meg, jól vannak-e, aztán mesélje el neki, mit látott. József utánuk is ment. Sokáig kereste őket, mire 
megtalálta. 

A testvérek messziről felismerték díszes köpenyében és összesúgtak ellene: „Itt jön Apánk kedvence, öljük 
meg, dobjuk egy kútba, mondjuk azt otthon, hogy vadállat ette meg.”  

Rúben, a legidősebb testvér félt tőle, hogy apjuk nagyon haragudni fog rájuk, ezért azt mondta testvére-
inek, hogy ne öljék meg Józsefet, csak dobják egy kútba – és közben azt gondolta, hogy ha a testvérei nem 
látják, majd kiszabadítja az öccsét és szabadon engedi. Ebben megegyeztek. 

Kézfogással kisérjük távolabb a testvéreket. 
„Ültessük le” őket körben, a szőnyeg sarkában. Karjukat helyezzük egymás vállára, hogy térben is érzékel-

tessük az ő összetartozásukat és József különállását.
A legmagasabb fiúnak (Rúben) tegyük tenyereit a két arcára és csóváltassuk meg fejét, kifejezve egyet nem 

értését, aggodalmát.

Amikor József odaért hozzájuk, levették díszes köpenyét, majd bevetették a kútba és utána leültek enni. A 
testvérek közben észrevették, hogy egy kereskedő karaván közeledik. Rúben éppen elment onnan és nem 
hallotta, hogy testvérei megegyeztek és gyorsan eladták a kereskedőknek Józsefet. Egyiptomba vitték, ahol 
rabszolga lett belőle és már nem tehetett semmit szabadon, csak amit megengedett neki a gazdája.

Segítsük a kútba dobás (leguggoltatás), az üzletkötés mímes játékának megvalósítását. Mivel itt mozgal-
mas a helyzet, két felnőttre is szükség van egyszerre.  

A szolga, aki Jákobnak megmutatja a köpenyt, óvodapedagógus vagy dajka is lehet a gördülékenység 
érdekében. A testvéreket a másik felnőtt addig „visszaterelheti” Jákob mellé.

  

Mikor Rúben visszajött, nem találta Józsefet, megijedt, hogy mit fognak mondani apjuknak, ha hazaérnek. 
Megszaggatták József ruháit, vérrel kenték be és hazaküldték apjuknak, hogy higgye azt, egy vadállat tép-
te szét a fiát. Jákob mély fájdalmában sokáig gyászolta szeretett fiát. Testvérei pedig képmutató módon 
vigasztalták. 

A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet rabszolgának. Potifár lett az ura, az egyiptomi fáraó testő-
reinek a parancsnoka. Nagy házában József szorgalmasan és szerényen dolgozott, Potifár ezért nagyon 
megszerette. Isten megsegítette még a rabszolgaságban is. Potifár rábízta házának irányítását. József meg-
értette, hogy Isten kívánsága az, hogy szorgalmasan végezze munkáját. Így is tett továbbra is. Egyszer 
azonban Potifár felesége észrevette, milyen csinos legény József, és megkörnyékezte, hogy udvaroljon neki. 
József a közeledését visszautasította, mert hűséges akart maradni Potifárhoz és Istenéhez is, aki a hűtlen-
séget tiltotta. 
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Ekkor Potifárné megharagudott Józsefre és csalódottságában azt hazudta a ház népének, hogy József ud-
varolni akart neki. Potifár ezért azonnal börtönbe vitette. Olyan különleges börtönbe, ahová azok kerültek, 
akik a fáraó ellen valami bűnt követtek el. 

Isten itt is Józseffel volt. A börtönben is szorgalmasan végezte dolgát, még a börtönparancsnok is felfigyelt 
jóságára. 

„Potifárné” simogassa meg József arcát, aki fordítson hátat neki irányításunkkal. 
„Potifárné” kezét tegyük csípőre és mutassuk, hogyan ráncolja össze a szemöldökét. 

A börtönbe vitelt segítsen eljátszani az óvónő és a dajka. Ültessük le egy távolabbi székre „Józsefet.”

3. BESZÉLGETÉS A TÖRTÉNETRŐL • 5 PERC

• Mindenkit lehet szeretni valamiért, miért szerette Jákob különösen Józsefet a 12 fiú közül?
• Miből tudták, hogy őt jobban kedveli?
• Mit éreztek ezért a testvérei? 
• Mi az, ami bántotta József viselkedésében a testvéreit? 
• Hogyan keletkezhettek József álmai? 
• Mit tettek többször Józseffel a testvérei?
• Lehet-e bántani valakit azért, mert haragszunk rá?
• Hogy viselte József a megpróbáltatásokat? 
• Mi segítette ebben? 
• Ki cselekedett helyesen Józsefen kívül a történetben? Miért?
• József mindig helyesen viselkedett?
• Ki cselekedett helytelenül? Miért? Mit kellett volna tennie?

4. EGYÉNI, CSOPORTOS ALKOTÁSOK • 40 PERC

Eszközök: Terepasztal keret farost lemezből lécszegéllyel; botok, madzag, zsákvászon a sátrak el-
készítéséhez; kavicsok, gyurma, kartondoboz, festék, ecset, kivágott szereplők figurája kartonból, 
fonalak, ragasztó, olló
Mellékletek: M4: Figurák – minta munkadarab

„Ma egy terepasztalt készítünk és az emberek alakjait, akikről a mai történet szólt, papírból és fonalból.”  
Beszéljük meg a gyermekekkel, ki(k)  készíti(k) el a terepasztalon a tájat (Hebront sátrakkal /botokból és 

zsákvászonból/, az utat kavicsokból, egy kutat gyurmából, Potifár házát kartondobozból) és kik azok, akik a 
történet szereplőit kartonból, színes és nyers fonalakból.   

Miután megbeszéltük, mutassuk meg a gyermekeknek az adott alkotáshoz szükséges nyersanyagokat, hívjuk 
fel a figyelmüket az eszközök ügyes és helyes használatára, az anyagok kezelésének lehetőségeire, szabályaira. 

Jelezzük a gyermekeknek, hogy aki valamit elkészített, jelét feltüntetve helyezze be a terepasztalba (a jellel 
ellátásban a felnőttek segítsenek az anyagok sokfélesége miatt). 

Ezután a gyermekek csoportban, párban, egyénileg elkezdhetik a munkát, amit igény szerint segítünk.  

https://hu.pinterest.com/pin/289919294773152888/
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A nehezen értelmezhető, elképzelhető történet könnyebb megértése, rögzítése és a gyermekek 
cselekvő-képszerű gondolkodási sajátossága alapján a vizualitással való integrációt részesítjük előnyben. 

Egyúttal biztosítsuk a gyermekek számára, hogy a történetet az elkészült eszközökkel 
többször reprodukálhassák akár egyénileg, akár többen is.

5. ÉRTÉKELÉS • 5 PERC

A folyamatba épített személyes reflexiók alkalmazását igyekezzünk előnyben részesíteni. Erősítsük meg az 
önbizalom fejlesztése érdekében az egyéni erőfeszítéseket. Hallgassuk meg a gyermekek véleményét önma-
gukról, társukról. Emeljük ki a közös alkotásokban az együttműködésben megvalósuló ügyeséget, egymásra 
figyelést, közös esztétikai érték megalkotását.

6. VISSZAVEZETÉS A JÁTÉKBA A TARTALOM TOVÁBBÉLÉSÉNEK 

BIZTOSÍTÁSÁVAL • 10 PERC

Mellékletek: M5: Hengerminták és kutas játék

Kínáljunk a gyermekeknek a történet tartalmához, mondanivalójához kapcsolódó játéktevékenységeket a 
továbbélés biztosítása érdekében. 

• „Történet”-hengeren a történet megfelelő képeinek sorrendben történő kiválasztása, beállítása, majd a 
történet saját szavakkal való elmondása a képek alapján.  

• Kútból kitekerő finom motorikát fejlesztő játék.
• Tevékenykedés a terepasztalon a történet vagy részének eljátszásával.
• Történetmondás a fejdíszek, köntösök segítségével.

KEDD
Összesen 70 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Nyomtassuk ki és lamináljuk be a történet képeit (M1) 
• A mozgásos játékhoz készítsük elő a történet képeit (M1), minden képből legalább 8-at, és szórjuk szét 

a csoportszobában a földön
• A három csoport kialakításához tegyünk egy zsákba annyi színes építőkockát, ahány gyermek van
• A páros feladatokhoz szükséges eszközöket készítsük ki

https://hu.pinterest.com/pin/289919294773153045/
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1. MOZGÁSOS JÁTÉK A TÖRTÉNET KÉPEIVEL • 5 PERC

Mellékletek: M1: A történet képei

A csoportszobában szórjuk szét a történet képeit a padlón (M1). 
A gyermekek feladata az, hogy amikor odaérnek egy-egy képhez, rálépnek és az előre megbeszélt mozgás-
formát végrehajtják.

Minden képhez olyan feladatot adjunk, ami asszociál az adott képpel:
• Tarka ruha – egyet fordul a saját tengelye körül
• Búzakéve – törzshajlítás jobbra, balra 2x
• Nap, hold, csillagok – mindkét karral karkörzés a test előtt
• Kút – felugrás, leguggolás
• Palota – magastartás, háztető formálása
• Börtön – törökülés

A mozgás iránti vágy fenntartása nagyon fontos feladata az óvodának. Mozgás által, mozgás segítségével 
fejlődnek a testi képességeken kívül a szociális képességek is.

2. BESZÉLGETÉS, TÖRTÉNET FELELEVENÍTÉSE • 5 PERC

Mellékletek: M2: A történet leírása

Mielőtt a további tevékenységeket megismertetjük a gyermekekkel, elevenítsük fel a történetet az alábbi 
kérdések mentén:

• Hogy hívták József szüleit?
• Hol lakott Jákob és családja?
• Hányan voltak fiútestvérek Józsefék?
• Mit ajándékozott Jákob Józsefnek, és milyen volt ez az ajándék?
• Mit éreztek József testvérei József iránt?
• Mit érzett Jákob József iránt?
• Miket látott József?
• Hová dobták Józsefet testvérei?
• Hova került József és hogy került oda?

3. PÁRHUZAMOS TEVÉKENYKEDTETÉS PÁROS MUNKÁVAL 

 • 30 PERC

Eszközök: Zsák, 3 különböző színű építőkocka, ragasztószalag
Mellékletek: M1: A történet képei; M3: A feladatot bemutató fotó; M4: A feladatot bemutató fotó

A gyermekeket osszuk három csoportba és ismertessük a tevékenység menetét: 
• Egy zsákba tegyünk annyi építőkockát három különböző színből, ahány gyermek van, és kérjük meg a 

gyerekeket, hogy húzzanak egy-egy kockát – így alakul ki a három csoport. Ezután kérjük meg a gye-
rekeket, hogy (szimpátia alapján) válasszanak párt maguknak. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a 
csoportokon belül a párok segítsék egymást!
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• Minden csoportnak más lesz a feladata a különböző helyszíneken.
• Minden csoport minden helyszín feladatait megoldja, forgószínpadszerűen cserélnek. 

Figyelnünk kell arra, hogy az egyes helyszíneken kb. ugyanannyi időt töltsenek el a gyermekek 
az adott feladatok megoldásával.

Első helyszín:
Tegyétek sorrendbe a történet képeit! 

• A történet képeinek sorrendbe rakása. 
• Ezután takarjuk le a képeket, és emlékezetből kell felidézni és elmondani a képek sorrendjét.

Második helyszín:
• A történet 6 képét ragasszuk fel egy papírdobozból készített nagyméretű „dobókockára”.
• Habszivacs szőnyeg puzzle-ra helyezzük ugyanazokat a képeket, amelyek a dobókockán is vannak.
• A pár egyik tagja dob a dobókockával, a másik tagja pedig eljut az adott képhez és azt szóban is el-

mondja, hogy merre kell lépnie.

Harmadik helyszín:
• A párok egymással szemben ülnek egy asztalnál. 
• Az asztalon 2x3-as rács van felragasztva, egyik oldalon zöld, másik oldalon piros ragasztószalaggal. 
• Számolják ki, hogy melyikük kezdheti a képkirakást, és tetszőleges helyre téve, sorban tegye ki a saját 

rácsába a képeket a kezdő, a szemben ülő pedig másolja le tükörképben a kezdő kirakását. 

4. TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA, ÁTVEZETÉS, TOVÁBBLÉPÉS 

 • 30 PERC

Eszközök: Köntössablonok, színes ceruzák, vékony faágak, madzagok
Mellékletek: M5: József-sudoku 

A tevékenységek befejezése után biztosítsunk a gyermekek számára lehetőséget a lezárásra, továbbélésre. Ha 
igénylik, játszhatnak tovább az eddigi tevékenységek eszközeivel, illetve ajánljuk fel nekik a következőket:

• József köntösének elkészítése. Papírból előre kivágott forma díszítése ritmikus sorral, 3-4 színes forma 
felhasználásával.

• SUDOKU (M5) - 4x4-es táblára a történet 4 képének az elhelyezése úgy, hogy minden sorban, minden 
oszlopban és minden „családban” egy kép csak egyszer szerepelhet. 

• vékony faágakkal szimbolizáljuk a búzaszálakat, amelyekből tizenkettesével kévéket kötnek a gyerekek.
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SZERDA
Összesen 70 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Székkör kialakítása a csoportlétszámnak (pedagógusokkal együtt) megfelelően.
• KETT-eszközök előkészítése.

1. GYÜLEKEZÉS • 7 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, hangszóró
Mellékletek: M1: Hála, hogy itt e csendes reggel – videó

Hála, hogy itt e csendes reggel!
• Hívjuk párosával körben járásra a gyermekeket a „Hála, hogy itt a csendes reggel…” kezdetű református 

gyermekének zenei szemelvényére (M1).
• Amikor kialakult a kör, kérjük meg őket, hogy a helyükön maradva forduljanak egymással szembe. 
• Ezután kapcsoljuk ki a zenét és énekeljük el együtt a dal 2. versszakát egyszerű mozgással, lépésekkel 

kísérve.
 

Hála barátért, testvérszívért, (egymás vállának megfogása)
Hála, hogy bennük bízhatom, (keresztezett kézfogás)
Hála, hogy minden ellenségnek (áldó kéztartás) 
békét hozhatom. (külső kör eggyel jobbra lép) 

• Addig ismételjük, amíg mindenki visszaér a helyére.
• Amikor a gyermekek a párjukhoz értek, kapcsoljuk be újra a zenét és a zenére éneklés nélkül ismét 

alakítsunk egy nagy kört a székkörben, a székek előtt. 

A feladat céljait tekintve alkalmas a bibliai tartalommal való koncentrációteremtésre, 
a beszéd- és mozgásritmus, a látásészlelés és az irányérzékelés komplex összehangolására. 

Megérkezés 
Mondjuk el az alábbi mondókát mimetizálva: 

„A földön állok, az égre nézek, az ég felé növekszem.
Középen van a szívem. 
Két karommal a világot átölelem. 
Megérkeztem, helyemre ültem, itt vagyok.” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY20GL37ms4
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2. KÖZÉPPONT KIJELÖLÉSE • 3 PERC

Eszközök: Kosár, körkötél, kosarat takaró textil

Helyezzünk egy letakart kosarat – amelyben egy körkötél van – a székkör közepére. Kérdezzük meg a gyerme-
keket, hogy van-e valami ötletük, mi lehet benne (aki szeretné, oda is mehet a kosárhoz és a lepel alá nyúlva 
meg is tapinthatja). Egy-két ötlet meghallgatása után vegyük le a leplet, nevezzük meg a kötelet. 

Kérjük meg a gyermekeket, hogy mindannyian fogják meg, és tegyük le ott, ahol ők úgy gondolják, hogy 
mindenki egyformán látja.

Ez lesz számunkra ma az a hely, ahol József története folytatódik. 

A KETT-pedagógia fontos eleme, hogy a számunkra fontos és célszerű megjelenítés érdekében pontosan 
fogalmazzuk meg a feladatokat, de a megvalósítással támogassuk a gyermekek önállóságának fejlődését.

3. JÓZSEF TÖRTÉNETÉNEK ISMÉTLÉSE • 10 PERC

Eszközök: Homokszínű, kör alakú kendő, botra rögzített „sátrak”, Jákob, Lea, József, 11 fiú testvére és lány-
testvérük, Dina, arany körkendő, fáraó „palotája” kartonból, homok, kavics, mohafű kis tálkákban, szürke 
körkendő, karton börtönrács, József figurája

Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy emlékeznek-e, hol élt a történetünk elején József és a családja! (Heb-
ronban, Kánaán földjén) 

Ezután egy összehajtott barna kendőt vigyünk egy kisgyermeknek, akit megkérünk, hogy helyezze el vala-
hová a kör szélére, ahol szerinte az jó helyen lenne. Ez jelképezi Hebront. 

Kérdezzük meg e gyermekeket, emlékeznek-e még, hogy miben lakott József és családja! 
(sátorban) 

A válaszoló kisgyermeket kérjük meg, hogy keresse meg az eszközök között a sátrakat és állítsa fel Heb-
ronban.

Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy emlékeznek-e, hogy kik alkották József családját?  
(Jákob, Lea, József, 11 fiútestvére és lánytestvérük, Dina)  

Kérjük meg ekkor is a válaszoló kisgyermekeket, hogy az eszközök közül helyezzék el a családot a sátrak 
köré.

Kérdezzük meg, emlékeznek-e, hogy amikor eladták Józsefet, melyik országba 
került? (Egyiptomba)  

Kérjünk meg egy gyermeket, hogy egy arany körkendőt helyezzen el valahol a körben Hebronnal szemben.

Meséljük el a gyermekeknek, amit az előző történetrészben csak áttételesen ismerhettek meg, hogy Egyip-
tomban gazdag fáraó uralkodik, aki egy ékes palotában él.

Egy kartonból készített palotát mi helyezzünk el eközben a kendőn.
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Mondjuk el a gyermekeknek, hogy nehéz, hosszú és sokféle úton kanyarogva jutott el József Egyiptom föld-
jére a kereskedők karavánjával. A kezükkel, orrukkal „megismerhetik”, milyen utakon is járhatott:

• Kérjük meg a gyermekeket, csukják be a szemüket és tapintsák meg, szagolják meg, amit kis edénykék-
ben a dadus néni segítségével körbe viszünk (homok, kavics, mohafű)

• Kérdezzük meg, kitalálják-e, mit tapintottak, szagoltak.
• Azok közül, akik kitalálták, három kisgyermeket kérjünk meg, hogy ezekből az anyagokból építsenek úgy 

utat, hogy összekössék Hebront és Egyiptomot (az építés alatt beszélhetünk az út nehézségeiről).

Emlékeztessük a gyermekeket, hogy nemcsak szép helyei voltak Egyiptomnak, hanem egy szomorú helyről is 
tudunk, ahová Józsefet Potifár elvitette. Kérdezzük meg, emlékeznek-e, mi volt ez a hely? (börtön) 

• Amelyik gyermek kitalálta, azt kérjük meg, hogy tegyen az Egyiptomot jelölő arany kendő szélére egy 
szürke kendőt, ez lesz a börtön helye.

• Mi tegyük le a börtönt jelképező kartonrácsot a szürke kendőre és tegyük át Hebronból József figuráját.

4. JÓZSEF TÖRTÉNETÉNEK FOLYTATÁSA • 30 PERC

Eszközök: Sütőmester és pohárnok figurája, kartonból készült aranylánc József figurájára 
Mellékletek: M2: Főpohárnok és fősütőmester álma – képek; M3: A fáraó álma - kép; M4: Jákob tíz fia – 
hanganyag

József a börtönben is alázatos, szorgalmas viselkedésével elnyerte a börtönparancsnok és a rabok bizalmát. 
Egyszer a fáraó sütőmestere és a pohárnoka vétettek az uruk ellen és odakerültek József mellé a börtönbe. 

József nekik is szolgált. Ők is hamar megkedvelték. 
 

Helyezzük József mellé a sütőmester és a pohárnok figuráját a börtönbe.

Egyik reggel látta, hogy bánatosak, és megkérdezte, mi lelte őket? 
Elmondták, hogy álmot láttak, de nincs, aki megfejtené őket. 
József megkérdezte őket, hogy ez bizony nem Isten dolga-e? Azért mondják el neki, hátha segíthet rajtuk. 
A pohárnok elmondta álmát.

Az álomról szóló képet mutassuk a gyermekeknek. (M2)

Három szőlővesszőt látott, amiken a szőlőszemek gyorsan megértek, ő a Fáraó poharába facsarta a nedvüket 
és a fáraó kezébe adta.

József szerint ez azt jelenti, hogy a pohárnok három nap múlva a fáraót fogja ismét szolgálni. Megkérte, 
hogy ha újra a fáraó mellett lesz, ne feledkezzen meg róla, szóljon egy-két jó szót az érdekében, mert őt ár-
tatlanul hurcolták Egyiptomba és ártatlanul került a börtönbe is.

A fősütőmester látta, hogy milyen okosan beszélt József, és ő is elmesélte álmát. 

Mutassuk az erről szóló képet. (M2)

https://www.blendspace.com/lessons/BgDl67Gq32ocBw/joseph-becomes-a-leader
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Ő azt álmodta, hogy három kosár kalács volt a fején, a legfelsőben a fáraó süteményei, amiket a madarak 
kicsipkedtek.

Ezt az álmot úgy magyarázta József, hogy három nap múlva a fáraó a fejét véteti, felakasztatja és a mada-
rak csipkedik majd a húsát. 

Minden úgy is történt, ahogy József elmondta, de a főpohárnok sajnos jó dolgában elfeledkezett Józsefről.   

A pohárnokot helyezzük át a „palotába”, a sütőmestert tegyük félre a padlóképből.

Azután klt esztendő múlva a fáraó álmot látott.

Mutassuk a fáraó álmáról szóló képet. (M3)

Hét kövér tehén jött ki a folyóvízből, a nádasban kezdtek el legelni. Utánuk hét sovány tehén is kijött a vízből, 
akik pedig elnyelték a kövér teheneket. Felriadt erre a fáraó, aztán újból álmot látott: 7 szép teljes gabonafej 
nő ki a földből, azután 7 kiszáradt üres gabonafej nevelkedik és a vékony gabonafejek elnyelik a teljes szép 
gabonákat.

Reggel a fáraó minden bölcset udvarába hivatott aggodalmában, hogy fejtsék meg álmát, milyen sors vár 
a népére, országára? De senki nem tudta megfejteni. Ekkor jutott eszébe a főpohárnoknak, hogy elfeledke-
zett Józsefről, így rögtön elmondta a fáraónak, mi történt vele a börtönben. 

A fáraó ezután hívatta Józsefet a börtönből, és József meg is fejtette az álmát.
Elmondta a fáraónak, hogy Isten az álmában jelezte, amit cselekedni akar Egyiptomban. A hét kövér tehén 

és a hét dús, teljes gabona hét gazdag, bő termésű esztendőt jelent, a hét sovány tehén és a hét üres, száraz 
gabona hét ínséges esztendőt jelent. 

József azt javasolta a fáraónak, hogy keressen egy bölcs, igaz férfit, aki segít megszervezni, hogy a hét 
bőtermő évben begyűjtsék, eltegyék és takarékosan használják fel a javakat, hogy a hét szűk esztendőben 
ne éhezzenek, el tudják majd osztani azokat. 

A fáraónak annyira megtetszett József okos, előrelátó javaslata, hogy őt tette meg fő gondviselőjévé, feje-
delemmé, önmaga után a második emberré Egyiptomban. Méltósága jeléül aranyláncot akasztott nyakába.

József figurájára akasszuk fel a papír aranyláncot.

József gondossággal, hűséggel hálálta meg a fáraó bizalmát. Raktárakat épített, begyűjtötték a gazdag ter-
mést. Amikor elérkeztek a szűkös esztendők, a fáraó Józsefhez irányította az embereket, aki gondoskodott 
is az élelmükről. 

De nemcsak Egyiptomban, hanem szerte a világban éhínség volt. Jákob is meghallotta, hogy Egyiptomban 
van élelem, és elküldte a fiait – kivéve Benjámint, a legkisebb fiát, kit a Józseffel történtek miatt már nagyon 
féltett –, hogy hozzanak gabonát Egyiptomból. 

Osszunk ki 10 fiútestvér figurát 10 kisgyermeknek. Kérjük meg őket, hogy játsszák el, ők József idősebb test-
vérei és vigyék el a figurákat a pedagógus énekére „Egyiptomba”.

(Az ének dallama a Kormorán együttes: Három királyok c. dalának dallamára íródott)
„Jákob 10 fia, Kánaánból indult, Kánaánból indult,

Hogy jó gabonát kérjenek maguknak, kérjenek maguknak.
Népük éhezett, azért sírtak-ríttak, azért sírtak-ríttak,

Jákob fiainak a nép baja volt gondja, a nép baja volt gondja.”

Amikor Egyiptomba értek, leborultak József előtt, hogy gabonát kérjenek. 
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Intsünk a gyermekeknek, hogy hajoljanak meg a figurák József előtt.

Ők nem ismerték meg Józsefet, de József megismerte a testvéreit. Próbára tette őket. Azzal gyanúsította a 
testvéreket, hogy nem élelemért jöttek, hanem kémkedni. Szigorúan megparancsolta nekik, hogy akkor hiszi 
el, hogy ártatlanok, ha elhozzák otthon maradt legkisebb testvérüket is, és valamelyikük pedig ott marad 
nála. Jákob fiai összesúgtak, azt gondolták, ez a nehézség azért történik velük, mert gonoszul viselkedtek 
régen Józseffel. József ezt meghallotta és rájött, hogy a testvérei megbánták, amit ellene cselekedtek.  Meg-
kötözte hát egyik testvérét, a többieket pedig hazaindította a gabonával és azt mondta, hogy elengedi a 
rabságból a megkötözöttet, ha elhozzák öccsüket. Ugyanakkor a gabonás zsákba visszatetette a pénzüket. 
Hazaindultak hát a gabonával Kánaánba, szívük az öröm mellett aggodalommal volt tele, hogy mit is fog 
szólni apjuk egyik testvérük egyiptomi rabságához és legkisebb öccsük Egyiptomba viteléhez. 

Énekkel kísérve indítsuk a gyermekeket vissza az előzőhöz hasonlóan.
II:Jákob fiainak nehéz volt az útja, hazafelé útja,

gabonáért cserébe testvért visznek vissza, testvért visznek vissza :II ism. 2x

Amikor hazaértek, elmesélték útjukat apjuknak, aki siratta Józsefet, a rabságban ott maradt fiát és legkisebb 
gyermekét, akit majd vissza kell engednie a becsülete miatt.

Amikor fogytán volt a gabona, nehéz szívvel és ajándékokkal küldte vissza fiait Egyiptomba, és aggoda-
lommal, hogy mindannyian visszatérjenek hozzá. 

Énekkel kísérve indítsuk a gyermekeket az előbbiekhez hasonlóan:
Jákob 10 fia Egyiptomba indult, Benjáminnal indult,

Testvérük sorsáért aggódva elindult, tiszta szívvel elindult.

József szívesen fogadta testvéreit, hiszen tudta, hogy kitisztult a szívük. Szépen vendégül látta őket a házá-
ban. Örült a szíve, hogy együtt vannak, és sok gabonát adott nekik ismét, majd útjukra bocsájtotta őket. 
Most is visszatették a pénzüket József szolgái a gabonászsákokba és Benjámin zsákjába betették József 
ezüstpoharát. 

Alig indulta5k útnak a testvérek, József utánuk küldte szolgáit, hogy fogják el őket és hozzák vissza, mert 
tolvaj van közöttük. Ismét próbára akarta tenni őket. Miután visszaértek József házába, kivették a szolgák 
József ezüstpoharát Benjámin zsákjából, azt mondta a testvéreinek, hogy ezért Benjámint a szolgájává te-
szi, őket pedig elbocsájtja. Egyik testvére ezután könyörgött Józsefnek, hogy őt tartsa ott szolgának öccsük 
helyett, mert apjuk, ha ezt megtudja, bánatában még elemésztheti magát. Ekkor József ismét látta testvérei 
tiszta szívét és elárulta nekik, hogy ki is ő valójában. A testvérek előbb megijedtek, hiszen eszükbe jutott rosz-
sz cselekedetük, de József megbocsátott, mert ő már tudta, hogy az Úr így végezte el vele azt hogy segíthesse 
a népét Egyiptom földjéről. Egymás nyakába borultak a testvérek, majd elküldtek Jákobért. 

Hebronból a családtagok elindítása Egyiptomba

Jákob boldogan indult a fiához, aki tisztelettel atyja elé ment.

Kérjük meg az egyik kisgyermeket, induljon el Jákob figurájával az úton Egyiptom felé.

Így talált egymásra Isten segítségével Jákőb családja Egyiptom földjén.
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Énekeljük el a Túrót ettem… kezdetű dal dallamára következő szöveget úgy, hogy kérjük meg a gyermeke-
ket, mindannyian álljanak fel a székük előtt és fogják meg egymás kezét éneklés közben.

„Megéheztünk, búzát vettünk,
összevesztünk, kibékültünk.

Fogja Isten a kezünket,
megőrzi az életünket,

biztosan!”

5. ALKOTÁS • 5 PERC

Eszközök: Papírszívek, a KETT-eszközök 

Adjunk minden kisgyermeknek egy színes papírszívet, majd kérjük meg őket, hogy helyezzék a székükkel 
egy vonalban a körkötél köré. A KETT-eszközökkel jelenítsék meg, hogy milyen is az ő szívük, amikor tiszta, 
megbocsájtó, bizalommal teli. 

6. ÉRTELMEZÉS • 5 PERC

Eszközök: Horgolt szív, Biblia

Mondjuk el a gyermekeknek, hogy ahogy a dalban is énekeltük, mindannyiunk kezét fogja Isten és segít 
megtisztítani a szívünket. Akkor is, ha veszekszünk a testvérünkkel, ha nehéz dologgal kell szembenéznünk, 
ha megpróbálja az erőnket. Mindig segít az életünkben, ha bízunk benne, olyankor is, ha nagyon nehéznek 
éljük meg a sorsunkat. 

Tegyünk középre egy horgolt vagy kivágott szívet.

Olvassuk fel a Bibliából az üzenetet tartalmazó igeszakaszt, majd tegyük a szívre a Bibliát: „Tudjuk pedig, 
hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” (Róm 8:28).

7. „LEFÉNYKÉPEZÉS” • 10 PERC

Kérjük meg a gyermekeket, hogy jól nézzék meg az elkészült padlóképet. Emlékezzenek, mennyi fájdalom, 
aggodalom és nehézség érte a családot, de Isten ezt mind jóra fordította. 
„Fényképezzük le” a képzeletbeli fényképezőnkkel, tegyük a szívünkbe, hogy emlékezzünk, minket is jóra visz 
az Úr, még akkor is, ha mi ezt nem tudjuk.  

A foglalkozás végén mindenki a saját maga által épített részt kezdheti el lebontani és az eszközöket óvato-
san, vigyázva helyre tenni.  
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CSÜTÖRTÖK
Összesen 60 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglakozás eszközeinek előkészítése és a szükséges hely kialakítása.

1. MOTIVÁCIÓ • 5 PERC

A Túrót ettem… kezdetű gyermekdal dallamára énekeljük a gyermekekkel a következő szöveget: 
„Összevesztünk, hajba kaptunk,
azt se tudjuk, mért haragszunk.

Béküljetek ki egymással,
legyetek egy kézfogással

boldogok!”

Énekeljenek a gyermek szabadon sétálva a térben, majd az ének „legyetek egy kézfogással” részénél keres-
senek egy párt, álljanak szembe vele, vegyék fel a szemkontaktust és rázzanak kezet egymással. 

Az éneklés újrakezdésekor folytassák tovább egyedül a sétát. 

Ahogy a családokban is, úgy a csoportunkban is vannak szokások, hagyományok, amelyek éltetésével, 
megélésével az együvé tartozást igyekszünk erősíteni.

2. KÖRALAKÍTÁS MONDÓKÁRA • 5 PERC

Az éneklés után kérjük meg a gyerekeket, hogy mondókázzanak velünk, közben alakítsanak kört és a mon-
dóka lüktetését érzékeltessék mindig úgy, ahogy mutatjuk: tapssal, combütögetéssel, keresztezett vállérin-
téssel stb.

Mondóka: (egyben a kezdő ének második versszaka is) 

„Megéheztünk, búzát vettünk, 
összevesztünk, kibékültünk. 

Fogja Isten a kezünket, 
megőrzi az életünket, 

biztosan!”

Ismételjük 6-7x a mondókát, majd kérjük meg a gyermekeket, hogy üljenek le körben a szőnyeg szélére tö-
rökülésbe úgy, hogy válluk érintse egymást. 
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3. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS MONDÓKÁRA BABZSÁKKAL • 10 PERC

Eszközök: Babzsákok a csoportlétszámnak megfelelően

Mondjuk a mondókát ismét együtt a gyermekekkel, közben tartva az egyenletes lüktetést, adjunk minden 
kisgyermeknek egy-egy babzsákot. 

Babzsák átadása a mondóka lüktetésére, egyik kézből a másikba, majd vissza.
Kérjük meg a gyermekeket, hogy mindenki fogja meg a bal kezében a babzsákot, majd a mondóka kezde-

tekor vegy át a jobb kezébe és a mondóka következő lüktetésére tegye vissza a bal kezébe és így tovább a 
mondóka végéig. 

Segítsük a gyermekeknek a mozdulatok pontos idejét felismerni úgy, hogy először lassabban, majdnem 
szótagolva mondjuk a mondókát.

Babzsák átadása a mondóka lüktetésére a jobb oldalon lévő társnak
Kérjük meg a gyermekeket, hogy kiinduló helyzetként mindenki formáljon kis kosarat a bal tenyeréből, tegye 

rá a babzsákját. Ha azt mondom egy, fogja meg a jobb kezével a babzsákot: 1, majd ha azt mondom kettő, tegye 
át a jobb oldali szomszédja tenyerébe – kis kosárkájába – a babzsákot: 2. 

Számlálásra legalább kétszer adogassuk körbe a babzsákot a fent leírt módon, majd kezdhetjük a mozgás 
elvégzését a mondókára. 

Babzsák átadása keresztben, testközépvonal-átlépéssel
Kérjük meg a gyermekeket, hogy tegyék bal kezükből formált kis kosarukat, benne a babzsákjukat a testük 

előtt keresztben a jobb térdükre, majd ha azt mondjuk egy, fogják meg jobb kezükkel a babzsákot: 1, majd ha 
azt mondom kettő, tegyék át a testük előtt keresztben a bal oldali szomszédjuk kezébe a babzsákot: 2.  

Ennél a feladatnál is kétszer legalább a számolás alapján adogassuk a szabálynak megfelelően a babzsákot, 
majd amikor számolással sikeres a mozdulat, kezdhetjük lassan szótagolva, majd a gyermekek fejlettségének 
megfelelően gyorsabb tempóban a mondókával kísért mozgás gyakorlását.  

4. RITMUSKÉSZSÉG-FEJLESZTÉS KÉPOLVASÁSSAL, 

RITMUSKÁRTYÁKKAL • 20 PERC

Mellékletek: M1: Képek; M2: Ritmuskártyák képekkel

Kérjük meg a gyermekeket, hogy csukják be a szemüket. Közben helyezzünk ki a körben a magunk helyére 
egy nagyobb táblát, rajta képekkel: kút, köpeny, ló, liba, tó, nádas. A képeket érdemes minél nagyobb formá-
ban nyomtatni, hogy minden gyermek jól lássa.

• Tapsoljuk el e képek „neveit”. Beszéljük meg, melyik kép „nevét” hány tapssal tudtuk eltapsolni.
• Kérdezzük meg, hogy József történetében a képek közül melyik szerepelt (kút, köpeny és nádas)? Ismé-

teljük át gyorsan, hogy melyik hol szerepelt a történetben! 
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Ezután osszuk két részre a gyermekeket:
• Kérjük meg a jobb oldalon ülőket, hogy hangoztassák a kút szót úgy, ahogy látják, hogy a kezünkkel mu-

tatjuk (lassú tá-kat ütünk a földre a jobb kezünk felőli félkörnek, mindegyik tá-ra hangozzon el a kút szó).
• Bal oldalon ülő gyerekek: A köpeny szó ritmikus kiejtését szintén hasonlóan gyakoroljuk (ti-ti-t ütünk a 

földön a bal kezünkkel a bal félkörben ülőknek). 
• Ezután megkérjük a gyermekeket, hogy a két csoport együtt hangoztassa a kézmozgásnak megfelelően 

a saját szavát. 
• Megfogalmazzuk, hogy a köpeny szót kicsit gyorsabban kell mondani (a kezemnek a köpeny alatt 2-t 

kell ütni), míg a kút szót egyszer kiejtjük (annál csak 1-et üt a kezem).   Többször gyakorolgatjuk a két 
szó együttes kiejtését a ritmus érzékeltetése közben, hogy felfedezzék a gyermekek a gyors és lassú 
ritmus időbeli relációját. 

Mutassuk meg a gyermekeknek, hogy ketté is vágtuk a köpeny képét, hogy jobban érzékeljék, hogy 2 tagból 
áll, két gyors ritmussal lehet eltapsolni a nevét.

Tegyünk ki felváltva a gyermekek elé a kút és a félbe vágott köpeny képeket sorban (2 ütemű ritmuskártyá-
kon) és ritmikusan tapsoljuk le a kártyákat a képek nevét kiejtve.        

kút, kút, kö-peny, kút,
kö-peny, kö-peny, kút, kút,
kö-peny, kút, kút, kö-peny,

kút, kö-peny, kút, kút

Ügyesebb csoportnál elmondhatjuk, hogy zeneországban a kút lassú ritmusát tá-nak hívjuk 
és egy álló egyenessel jelöljük, a köpeny gyorsabb páros ritmusát ti-ti-nek hívjuk és felül összekötött 

2 álló egyenessel jelöljük.  

Mutathatunk nekik ti-ti-t és tá-t tartalmazó 2 ütemű ritmuskártyákat, letapsoltathatjuk a ritmust, 
ritmusnéven megnevezve, mit tapsolunk. Utána elárulhatjuk, hogy a képes ritmuskártyáknak 

a párjait tapsoltuk le, vállalják-e hogy kinyomozzák, melyiknek melyik a párja?

5. ZENEI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE • 10 PERC

Eszközök: Furulya
Mellékletek: M3: Mély kútba tekintek; M4: Nem kellesz, nem kellesz...  

Dalosjáték ismétlés – Mély kútba tekintek… (M3)
Játsszuk el furulyán a dalosjáték dallamát, kérdezzük meg a gyermekeket, hogy ki ismeri fel? 
Énekelgessük kétszer-háromszor így: 

„Mély kútba tekintek, aranyszálat szakajtok, benne látom testvérkémet,
bánatos orcája, nincs neki köpenye.”

Majd énekeljük a szöveget átírva, József történetéhez kapcsolódóan.
Számoljuk ki, hogy ki lesz a kútban először: 

„Jákobnak volt sok fia, tizenkettő volt néki.
Semmi mást nem tettek, sokszor csak veszekedtek, egymásra irigykedtek!”

https://www.youtube.com/watch?v=rA073dg-6Kk
https://www.youtube.com/watch?v=U7i01fpdp-I
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A továbbiakban az eredeti párbeszéddel folytathatjuk majd a játékot:
– Kútba estem!
– Hány méterre?
– Háromra! 
– Ki húzzon ki?
– Balázs.
– Egy-kettő-három!  

Játsszuk el a dalosjátékot legalább 8-10x. 

Új énekes játék tanulása – Nem kellesz, nem kellesz… (M4)
Beszélgetés:

• Kérdezzük meg a gyermekeket, miért is került József a kútba? 
• Fogalmaztassuk meg velük, hogy mit érezhetett József a testvérei elutasítására! 
• Vajon könnyű-e, ha azt érezzük, hogy nem kellünk a másiknak? 

Tanuljuk meg a daljátékot! 
• Kérjük meg a gyermekeket, hogy mindenki keressen magának egy párt, majd forduljon a párjával me-

netirányba, és énekeljük az új dalunkat együtt körben járással. (3-4x) 
• A dalismétlések után kérjük meg a gyermekeket, hogy maradjanak körben és forduljanak egymással 

szembe a párok (így a belső kör egy „hátkör”, a velük szemben álló külső kör egy „arckör”).  
• Kezdjük el énekelni a dalt és közben mutassuk a mozdulatot, amivel kísérjék az éneklést a gyermekek.  

„Nem kellesz, nem kellesz,
nem kellesz már,

(egymással szemben a kézfejjel hárító mozdulat végzése)
Te kellesz, Te kellesz,

Te kellesz már!
(a belső kör balra lépve hívogatja a bal oldalsót és a külső kör is balra lépve hívogatja a szemben állót)

Jobb kezedet, bal kezedet,
(az új párral kézfogás)

Azután forduljunk egyet!”
(a felemelt karok alatt egy megpördülés párban)

Addig ismételhetjük az éneklést, amig mindenki egyszer körbe ér és a párjához visszatér.
Megkérdezhetjük a végén a gyermekeket, hogy mi volt jobb érzés számukra? Amikor elutasították vagy ami-

kor hívták őket párnak?   

6. ÉRTÉKELÉS, VISSZAJELZÉS • 5 PERC

Legfőképpen a folyamatba ágyazottan igyekezzünk visszajelzést nyújtani a gyermekeknek a ritmustartásról, 
szép, artikulált, tiszta éneklésről, bátor feladatvállalásról, igyekezetről, figyelmességről stb. 

A foglalkozás végén megkérdezhetjük, ki, miért érezte jól magát, mi tetszett legjobban neki a tevékenységek 
közül?      
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7. TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA • 5 PERC

Eszközök: Hulahoppkarikák
Mellékletek: M1: Lágy, kedves zene; M2: Karakteres, dinamikus, feszültséget keltő zene

Számoljunk ki egy féltékeny testvért a foglalkozáson tanult mondókával. 
• Kérjük meg a gyermekeket, hogy a már korábban megismert komolyzenei szemelvényekre (Óvoda II. 

Témahét – hétfő – M1 és M2) járjanak szerteszét a szobában, közben helyezzünk el karikákat a földön.
• Akit a féltékeny testvér megérint, „bele kell guggoljon egy kútba”. 
• Ha valaki megsajnálja, karjánál fogva kihúzhatja, és mehet tovább.   

PÉNTEK
Összesen 70-100 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Óvódapedagógusi értekezleten beszéljük meg, hogy az egyes csoportok milyen intelligenciaterülethez 
kapcsolódó feladattal készülnek az akadályversenyen részt vevő családok számára.

• Hívjuk meg a szülőket, a családokat egy József történetét feldolgozó akadályversenyre! Fontos, hogy 
megfelelően tájékoztassuk a gyermekeket és a szülőket a program részleteiről, lebonyolításáról.

• Készítsük elő a szükséges eszközöket.
• Készítsünk a résztvevők számára emléklapot.

1. MOTIVÁCIÓ • 10 PERC

A gyermekek a hitoktató és az óvónők segítségével a családi nap előtti hittanfoglalkozások és csoportos 
áhítatok keretében alaposan ismerjék meg József történetét. Dolgozzák fel többféleképpen a történetet: 
játsszák el egyes részleteit, készítsenek színes köntöst, játsszanak mozgásos játékot, énekeljenek, építsenek 
stb. Az ismétléshez válogathatunk az elmúlt napok játékaiból is!

2. MEGVALÓSÍTÁS • 60-90 PERC

Az óvodapedagógusok és a hitoktató készítsék elő József történetéhez kapcsolódóan a különböző intelli-
genciaterületek fejlesztésére szolgáló feladatokat az akadályversenyen, „hittanösvényen” részt vevő csalá-
doknak.

Annak érdekében, hogy az egyes csoportoknál elvégzendő feladatok kb. ugyanannyi időt 
vegyenek igénybe, a gyermekek és a szülők párhuzamosan végzendő feladatot kapnak.

https://www.youtube.com/watch?v=r5reI6HRy2Y
https://www.youtube.com/watch?v=RlqI_lAkIfM
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2.1. Zenei intelligencia

Eszközök: Dob, poharak, furulya, kavicsok
Mellékletek: M1: Dalok hívóképei

A hittanfoglalkozásokon tanult gyermekénekek dallamát különböző módokon ismertessük meg a gyerme-
kekkel, szülőkkel, majd énekeljük is el közösen azokat. 

• Hála, barátért, testvér szívért… – furulya
• Nem lesz egyedül a szívem többé... – lalázva, ritmusdobbal egyenletest érzékeltetve
• Jákob tíz fia Kánaánból indult… – magánhangzókkal, kaviccsal ritmust kopogva
• Mély kútba tekintek  – lalázva

Készítsünk ki négy eszközt, aminek a hangadása kapcsolódhat az énekek tartalmához:
• fadob – szívdobbanás
• 2 vizes pohár – kút vize
• furulya – hála, barátért ,
• kavicsok – út zöreje

Kérjük meg a családokat, hogy csukják be a szemüket. Ezután szólaltassuk meg az eszközöket! A feladat az, 
hogy a résztvevők a hangokat párosítsák össze az előbbi dalokkal.
Végül nyitott szemmel az eszközök mellé tehetik a dalok hívóképét a gyermekek. 

2.2. Logikai-matematikai intelligencia

Eszközök: Szivacslapok, talpforma, robotpálya, robotméhecskék, programkártyák
Mellékletek: M2: Búzászsák – képek

A búzászsákok képeit (M2) és a héten már használt képeket tesszük ki a robotika elemeit alkalmazó állomá-
sokra. 

Búzászsákok:
• 4 sorban 5 szivacslapot kapcsolunk össze a saját testtel való játékpálya kialakításához.
• Tetszőleges módon helyezzünk el rajta 4 képet, majd jelöljük ki a kiindulás helyét egy talpformával.
• Kérdezzük meg, ki tud eljutni a legkevesebb zsákot tartalmazó képhez úgy, hogy közben mondja min-

den lépésnél, hogy merre halad. 
• Ha odaért a gyermek, kérjük meg, hogy válasszon maga helyett egy társat, aki folytatja a sorban követ-

kező képhez az útját ugyanígy. 
• Közben kérjük a gyermekeket, hogy figyeljék társukat, ha szükséges, tudjanak neki segíteni.   

 

Az együttes feladatvégzés során a szülők példaként állhatnak gyermekeik elé, 
együttműködés, egymás elfogadása, türelem, kitartás terén.

József története:
• Terítsük ki a 10x10 cm-es ráccsal hálózott robotpályát a szivacslapok tetejére. Mutassuk meg a gyer-

mekeknek József történetének képkockáit (Keddi témanap, M1) és nevezzük meg, mit látnak a képen. 
(József és testvérei, József a kútban, József a börtönben, a fáraó álma) 
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• A megnevezés után helyezzük el tetszőleges módon a rácsban a képeket. Jelöljük ki a kiindulási pontot 
a robotméhecske elhelyezésével. 

• Ismételjük át, hogyan is programozzuk a méhecskét, hogy oda jusson, ahová mi szeretnénk. 
• Ezután kérjük meg a gyermekeket, hogy közösen beszéljék meg, hogy a történet első képéhez hogyan 

tud eljutni a robot, mit programozzanak be a gombokkal. 
• Mikor a gyermekek elkezdik a programozást, a nyilakkal jelölt programkártyáját helyezzük ki az asztalra 

és kérjük meg a szülőket, hogy amíg a gyermekek programoznak, a kártyák közül válasszák ki azt, amit 
éppen a gyermekek programoznak.

• Ha a robot odaért a célhoz, a kártyák segítségével megbeszélhetjük, hogy hogyan is haladt a robot, és 
ezt hogyan is kell a nyilakkal lerajzolni.     

2.3. Térbeli-vizuális intelligencia

Eszközök: Színes anyagdarabok, zsinórok, papírformák, gyurmaragasztó, nagyméretű karton

• Készítsünk elő különböző színű anyagdarabokat (textilcsíkok, zsinórok, színes papírból kivágott geo-
metriai formák) és egy ember nagyságú kartont, amin egy köntös rajza van, felette pedig egy kivágott 
kör (a fej helye). 

• A résztvevők ezt a formát díszítsék ki úgy, hogy a díszek levehetők legyenek, mire a következő családok 
érkeznek az adott tevékenységhez. A rögzítést megoldhatjuk gyurmaragaccsal, zsinórok lyukakba való 
befűzésével.

• A kidíszített köntössel, ha szeretnének, fényképet is készíthetnek.

A közös munkával párhuzamosan az érdeklődő gyermekek kis kartonból és kisebb díszekkel, mintamásolás-
sal vagy saját fantázia alapján díszíthetnek papírköntöst, amit az elkészülte után haza is vihetnek.

2.4. Verbális-nyelvi intelligencia

Eszközök: Tollak
Mellékletek: M3: Keresztrejtvény

Készítsük elő az előre megrajzolt keresztrejtvényt és a történethez, kérdésekhez kapcsolódó képeket.

Kérdések: 
1. Mit ajándékozott Jákob Józsefnek?
2. Milyen volt ez az ajándék?
3. József testvérei ezt érezték József iránt. (Ez egy nagyon rossz érzés.)
4. Hány fia volt Jákobnak?
5. Ezt érezte Jákob József iránt. (Ez egy nagyon jó érzés.)
6. Milyen állaton utaztak a kereskedők, akik megvették Józsefet?
7. Ki uralkodott Egyiptomban?
8. Hogy hívták József édesanyját?
9. Hova dobták Józsefet a testvérei?

10. Miket fejtett meg József Isten segítségével?
11. Mi volt József Potifár házában?
12. Hogy hívták József édesapját?
13. Miben lakott Jákob családja a pusztában?
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Mivel a gyerekek írni még nem tudnak, a helyes válaszokat a szülők vagy akár nagyobb iskolás testvérek írják 
be a keresztrejtvény megfelelő soraiba. 

A vastagon szedett fősorban jelenik meg a megoldás, egy fogalom, amely kapcsolódik József történetéhez.
Beszélgessünk röviden a gyermekekkel arról, miért fontos ez a fogalom József életében, és miért fontos a 

miénkben.

2.5. Mozgásos-testi intelligencia

Eszközök: Színes papírlapok, talpforma, „legópalota”, lególabirintus, papír, ceruza

Készítsünk labirintusokat:
• Készítsünk a földre színes papírlapokból labirintust. Jelöljük ki az indulási pontot talpformával, illetve 

az érkezési pontot egy legóból készített palotával. A gyermekek szüleik segítségével menjenek végig a 
labirintuson.

• Lególapra építsünk egy labirintust, amelyben egy kis golyót mozgatva, egyensúlyozva kell eljuttatni az 
adott pontig.

• Papírra készített labirintuspályán találják meg a családok a helyes utat, Hebronból Egyiptomba.


