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Előszó

A család a társadalom alapköve – tartja a szociológia, és ehhez a gondolathoz csatlakozik a pedagógia, azzal, 
hogy a családot a nevelés elsődleges színterének is tekinti. Így talán nem túlzás, ha arra a megállapításra 
jutunk, hogy a család bibliai alapokon nyugvó, szeretetmotivált működése nem kevesebb, mint nemzetmeg-
tartó érdek.

A 21. század harmadik évtizedéig számos alkalommal történt kísérlet a család fogalmának és társadalmon 
belüli szerepének újraértelmezésére, így párhuzamosan többféle családmodell és családértelmezéssel kap-
csolatos ideológia él egymás mellett. Ez azt eredményezi, hogy a felnövekvő generáció látóköréből egyre 
inkább kiszorul a bibliai alapokon nyugvó, keresztyén értékeket életre váltó, Isten ihlette családmodell. 

Ennek figyelembevételével azt is tudjuk, hogy a helyreállító folyamatokban az iskolák szerepe megke-
rülhetetlen. A pedagógus és a pedagógiai munkát segítő szakemberek feladata ennek a „rekonstrukció-
nak” a megszervezése és kivitelezése. A kihívást az okozza, hogy ez komplex módon egyszerre igényli a 
kollektív és az egyéni megközelítést, ezzel együtt komoly társadalomtudományos felkészültséget is vár a 
megvalósítóktól. 

Mindig is hivatásunk kiemelt feladatai közé tartozott, hogy a gyermek érzelmi stabilitását és biztonságát 
megerősítsük szűkebb és tágabb szociális közösségeiben, arra motiváljuk, hogy szeresse Istent, szeresse 
önmagát, és szeresse azokat, akik körülveszik őt. 

Ha ezt a célt elérjük, bizonyosságunk lehet abban, hogy a gyermekben ez a szeretet fogja táplálni belső 
motivációit és attitűdjeit, vagyis a keresztyén érték- és eszközrendszer „használata” magától értetődővé, 
természetes erőforrássá válik.

A családi életre nevelés témaköre oktatási rendszerünkben mindig jelen volt, így szerves része a 2020-as 
NAT-nak is, amely elsősorban szociológiai megoldásokat és célokat fogalmaz meg. Jelen kiadvány a NAT 
kerettantervéhez kapcsolódva, a fent említett, egyre „színesebb” paletta talán egy kissé megkopott bár, de 
nem eltűnt foltjaként azt kísérli meg, hogy megkezdje azt a szükségszerű helyreállító munkát, amelynek 
feladata, hogy a nézőpontot a teremtés rendje szerinti célokra fókuszálja, azokat kiemelje a többi közül és 
vonzóvá tegye. 

A Keresztyén családi életre nevelés pedagógus ötlettára tehát egy olyan komplex pedagógiai, módszertani 
gyűjtemény, amelyben gyakorló pedagógusok szakmailag megalapozott feldolgozásait, ajánlásait találhat-
juk különböző oktatási színterekre alkalmazva. 

A KÖTET FELÉPÍTÉSE

A gyűjtemény három nagyobb egységre tagolódik, úgy, mint az óvodai, az általános iskolai alsó és felső tagozat. 
Az első nagyobb egységben óvodások (főleg középső és nagycsoportosok) részére kínálunk kettő darab 

különböző, a témakört más-más módon megközelítő témahetet, melyek hétfőtől péntekig kínálnak minden 
napra egy-egy foglalkozástervezetet. 

A második egység az alsó tagozatosok (1−4. évfolyam) számára készült témahét foglalkozásainak leírását 
tartalmazza, melyek hétfőtől péntekig kínálnak évfolyamonként az adott korosztálynak megfelelő, de hason-
ló struktúrájú és bőségű foglalkozástervezeteket.  
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A harmadik egység az általános iskola felső tagozatosainak (5−8. évfolyam) szól. Ebben az esetben egy 
olyan komplex témanapot dolgoztunk ki, amely évfolyamonként kínál párhuzamos feldolgozásokat, a csalá-
di életre nevelés kerettantervében meghatározott fő témaköröknek megfelelően. 

A fenti bemutató leírásokon kívül az egységek céljairól, módszertanáról, felhasználási javaslatairól bő-
vebben azok bevezetőiben olvashat. A témahetek/témanapok mellé ajánlott linkek, mellékletek, kivetíthető 
és kinyomtatható segédanyagok a Református Tananyagtáron érhetők el (jelölés:      ). Dőlt betűvel szedtük 
azokat a tartalmakat, ahol a pedagógusoknak mintát adunk egy-egy téma, feladat megfogalmazására.

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Gál-Plicher Dorka
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ÓVODA – 1. TÉMAHÉT 
Családi kör

Babocsánné Katona Ágnes
Kopeczky Eszter

Kisóvári-Németh Márta Gizella

5–6 éves nagycsoportos és 6-7 éves iskolaelőkészítő csoportos gyermekek részére

Ajánlott feldolgozási időszak:

ADVENT

Konkrét pedagógiai kapcsolódások:

Hétfő: KETT-pedagógia, témahét indító hittan fog-
lalkozás - társas, transzcendentális intelligencia

Kedd: komplex ének, zene, énekes játék, gyermek-
tánc; verselés, mesélés; rajzolás, festés, mintázás, 
kézimunka – zenei; nyelvi és képi-, térbeli intelli-
gencia terület

Szerda: mozgás – mozgásos intelligencia

Csütörtök: külső világ tevékeny megismerése – 
matematika- matematikai-logikai intelligencia

Péntek: külső világ tevékeny megismerése, 
környezet – természeti intelligencia terület

Egyéb célok: 

• Családi szerepek és feladatok megismertetése 
• Társas kapcsolatok, szociális kompetenciák 

jelentőségének felismertetése, fejlesztése, úgy 
mint pl. egymás meghallgatása, érzelmek megfo-
galmazása, egymás tudatos elfogadása, segítség-
nyújtás attitűdjének elmélyítése, békességre való 
törekvés, stb.

• Személyiségjegyek, tulajdonságok és viselkedési 
mechanizmusok, illemtani vonatkozások, maga-
tartási formák mintáinak építése

• Ön-és társismeret formálása, külső- és 
belső ismertetőjegyek megfogalmazásával, 
azonosításával

• Nemi szerepek jellemzői, azok tudatosítása

A témahét elsődleges célja: A család szerepének és fontosságának elmélyítése a gyermekekben, családjaik 
értékeinek felismertetése és kihangsúlyozása, valamint saját családjaikban való szerepük és „ajándék vol-
tuk” tudatosítása. Cél továbbá a szociális készségek fejlesztésének segítése, legyen szó családi- vagy egyéb 
társas kapcsolatokról. 
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HÉTFŐ
Összesen 65 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

a) Anyukáktól hangüzenet kérése, a beérkezett anyagok összeszerkesztése.
b) A foglalkozás során használt 4 becsomagolt ajándékot előzetesen rejtsük el a csoportszobában, és ké-

szítsük elő az ajándékok helyét jelölő térképeket tartalmazó borítékokat! 
c) A színkártyákat helyezzük el egy letakart kosárban! 
d) A csoportlétszámnak megfelelő számú székre ragasszunk fel 6-6 db színes pöttyöt (kék, piros, stb.)! A 

székeket tegyük körbe úgy, hogy az azonos színűek egymás mellett legyenek!

Előkészítéshez szükséges eszközök: 
Mellékletek: M1: Ajándékok helyét jelölő térképek, ajándékok (mini játékbaba, kisautó, fakanál, nyak-
kendő), 6-6-6-6 db piros, sárga, kék, zöld színkártya, kosár, színes pöttyök

1. A FOGLALKOZÁS HANGULATI ELŐKÉSZÍTÉSE • 5 PERC

Kérjük meg a gyermekeket, hogy válasszanak egy széket, és álljanak elé! Ha mindenki elhelyezkedett, mond-
juk el a figyelmüket orientáló mondókánkat:

„A földön állok, (kis terpesz, mélytartás)
az égre nézek, (tekintet felfelé irányítása)

az ég felé növekszem, (karok magastartásba emelése)
középen van a szívem, (tenyerek mellkasra helyezése)

két karommal a világot átölelem.
(karok kitárása, szomszédok hátának érintése)

Megérkeztem. (karok leengedése)
Helyemre ültem. (leülés a székre) 

Itt vagyok.” (Kezek combra helyezése)

A mondóka a nagycsoport ráhangoló hagyományává válhat olyan drámapedagógiai, érzelmi intelligenciát 
fejlesztő játékoknál, ahol kiemelten fontosnak tartjuk a gyermeki érzelmek és értelem kiegyensúlyozott 

odafordulását önmagára, egymásra, a tartalomra.

2. KÖZÉPPONT KIJELÖLÉSE • 5 PERC

Eszközök: 1,5 m átmérőjű kör alakú kendő

„Ma egy különleges világot jelenítünk meg. Segítsetek kijelölni, hol legyen a közepe!” 
Vigyünk körbe egy összehajtogatott kendőt! Kérjük meg a gyerekeket, hogy hajtogassák szét, majd közösen 

helyezzék középre.

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1
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Szemkontaktust tartunk és a 4x felezett kör alakú kendőt 4x két-két gyermek bevonásával egyenként kihajt-
juk, végül mindannyian megfogva a térben elhelyezzük, némán, egymást a szemünkkel irányítva. (A KETT-peda-
gógia egyik hangsúlyos eleme, hogy a gyermekek figyelmét a fő tartalomra, középpontra irányítjuk.)

Mellékletek: M2: Padlókép (kendő és becsomagolt szív)

„Ez a világ nagyon vágyott a szeretetre, ezért kapott egy nagyon értékes ajándékot.”
Helyezzünk egy nagy piros horgolt szívet összehajtogatva és selyembe csomagolva a kendő középére! (Ezt 

majd a foglalkozás végén csomagoljuk ki.)

A KETT-pedagógia sok eszközzel dolgozik. Mivel ez egy elsősorban óvodásoknak kidolgozott módszertan, 
ezért a mintakövetésre épül. Felfelé nyitott tenyérre tesszük a kendőt, csendben és „tisztelettel” érintve az 

anyagot, hogy a gyermekek is így forduljanak az eszközhöz és egymáshoz.

3. MEGVALÓSÍTÁS • 20 PERC

3.1. Csoportok, „családok kialakítása” színkártyák alapján körben • mozgásos játék

Eszközök: Színkártyák

Vigyük körbe a kosarat, és kérjük meg a gyermekeket, hogy húzzanak egy színkártyát! 
a) „Halk zenét kapcsolok, amire sétáljatok szerteszét a szobában, s ha azt halljátok, hogy „színre színt”, 

mindenki álljon a kártyájával megegyező színű pöttyös szék elé!”
b) Kérjük meg a gyermekeket, hogy amikor a szín szerint egy „családba” kerülők egymás mellé érkeznek a 

székekhez, akkor az azonos színű kártyát tartók üdvözöljék egymást kézfogással, szemkontaktussal és 
a „Szervusz kék, /zöld/…stb.” köszöntéssel!

3.2. Családok megformálása

Eszközök: Analóg óra, színes jelölőcsíkkal

„Én is köszöntelek Titeket Kék/ Zöld/ ….stb. csoport! Ti most színek szerint egy-egy család lettetek.”
a) Beszéljétek meg, ki kicsoda a családban (ki az anya, apa, nagyszülők, testvérek, esetleg unokatestvér… 

stb.), majd találjatok ki nevet magatoknak!
b) Családonként jelöljünk ki egy időfelelőst, aki a falon lévő órát figyeli! Az órára ragasszunk fel egy (post 

it) csíkot, jelölve az időkeret végét. (Az időfelelős beszélgetés közben segíti az időtartam hosszának 
nyomon követését, jelez a társainak, hogy mikor kell befejezni a beszélgetést.)

3.3. Családok bemutatkozása

Eszközök: Beszélő bot, 
Mellékletek: M3: Érzelemkártyák

A családi szerepek kigondolása után kérjük meg a gyerekeket, hogy találják ki, mi a mesterségük, szakmájuk, 
milyen emberek lehetnek, milyen érzés olyannak lenni, amilyen szerepet választottak, mivel foglalkoznak, mit 

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1
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szeretnek csinálni a szabadidejükben. Kérjünk meg egy-egy gyermeket, hogy mutatkozzon be a csoportnak! 
Ha nehezen megy a szerep minőségével kapcsolatos érzések megfogalmazása, alkalmazhatjuk az érzelem-
kártyákat (M3). 

Az érzelem-kártyákon megjelenített érzések megismerésére ajánlott irodalom  Pintér Krisztina: 
A csillagtündér és az érzések című mesekönyve.

A beszélő bot alkalmazása megkönnyíti a magatartási szokás-, szabályrendszer betartatását, 
segíti a türelem, egymás kivárásának erősítését, egymás meghallgatását. 

4. AJÁNDÉKKERESŐ • 20 PERC

Eszközök: Madárkabáb, boríték, benne a négyféle színes papírból az értesítéssel, 4 ajándék helyét jelölő  
4 „térkép” (csoportszoba alaprajza szőnyeggel, nyílászárók jelölésével, főbb bútorokkal)

a) Vegyük elő a madárbábot és játsszuk el a gyerekeknek, hogy éppen most repült be az ablakon ez a kis-
madár, aki 4 db borítékot hozott a csőrében. Ezekben a borítékokban egy üzenet található, mégpedig, 
hogy egy titkos helyen ajándék vár rájuk, amit megtalálhatnak a mellékelt térkép segítségével. (A 4 
csoport ajándéka 4 különböző helyen lesz elhelyezve a csoportszobában.)

b) Kérjük meg a gyerekeket, hogy indulás előtt beszéljenek a családi szerepekről: egy ilyen helyzetben mit 
tenne anya, apa, nagymama, együtt mennének-e a testvérek, stb.

c) Kérjük meg a családokat, hogy válasszanak maguk közül egy „keresőt”. Szükség esetén segítsük a tér-
képolvasást kérdésekkel. (Mit jelölhet a piros pont? Melyik lehet az ablak? Melyik lehet az ajtó? Hogy 
kellene állni?) A választott segítőknek majd a fülükbe súghatjuk a pontos helyet. )

 A család hideg-meleg játékkal segíthet a keresőnek megtalálni az ajándékot. 

Mellékletek: Szükség esetén érzelemkártyák (M3) 

d) Miután a gyerekek megtalálták az ajándékokat, beszélgessünk velük arról, hogy hogyan érezték magu-
kat a játék közben, okozott-e valami nehézséget, stb. 

e) Folytassuk a beszélgetést az ajándékokról:
• Milyen ajándékot kaptatok?
• Izgalmas volt-e várakozni, míg „megérkezik” az ajándék?
• Ki örülhet legjobban a családotokban ennek az ajándéknak?
• Másként várakoztál volna-e, ha tudod, hogy mit kapsz? 
• Mindig valami tárgyi dolog lehet egy ajándék? 
• Mi más lehet ajándék? 
• Voltál-e már hasonló helyzetben?
• Mi milyen várakozásra készülünk most? (Advent)
• Mi advent ajándéka a számunkra?
• Meséltek-e a szüleid arról, hogy téged hogyan vártak? 
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5. ZÁRÓ TEVÉKENYSÉG • 15 PERC

5.1. Hangüzenetek

Eszközök: Számítógép/laptop, hangszóró 

Hallgassuk meg az Édesanyák (összeszerkesztett) hangüzeneteit (egy-egy mondatban elmondják, hogyan 
várták gyermeküket)!

„Ki az, aki felismeri az Anyukája hangját?”

Akinek nehezebben megy a felismerés, szemkontaktussal segíthetjük.

5.2. Egyéni alkotás

Eszközök: Nagy piros horgolt szív 

„Ti ajándékok vagytok a családotoknak. Jézus is ajándék volt, de nemcsak az Ő földi szüleinek, Máriának 
és Józsefnek, hanem az egész világnak. Jézus maga a szeretet, Aki azért jött erre a Földre, hogy megtanítson 
minket arra, hogyan szerethetjük egymást és Istent. Ő a mi életünk középpontja.”

Eszközök: Egyénileg egy-egy piros filc szív, KETT-eszközök, kavicsok,
zsinórok. szalagok, üvegkövek, stb., 
Mellékletek: M4: Záró padlókép ábrázolása 

Adjunk mindenkinek egy szívet, amit elhelyezhetnek a székük elé, a textilkör köré. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy a kihelyezett, általuk választott eszközökből/ anyagokból építsenek egy utat a központi szívhez, Jézushoz!
Az „útépítés” közben beszélgessünk a gyerekekkel:

Ki az, aki szívesen megosztaná, hogy mit tud a szeretetről? Hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket? (Ha 
nehéznek bizonyul a kérdés, konkretizálhatjuk is, pl. Hogyan tudod kimutatni Anyának/ Apának/ testvéred-
nek/ csoporttársadnak/ óvó nénidnek/ Jézusnak a szereteted?

A KETT-pedagógia másik fontos eleme az érzelmi, értelmi azonosulás tevékenységbeli megjelenítése, 
„mikrokozmosz” létrehozása a középpont körül. 

A közös mégis egyéni alkotás segíti az elmélyülést, önmaguk megismerését, 
ugyanakkor az egymással való összehangolódást, egymásra figyelést az eszközök megosztása során.



6. OTTHONI FELADAT

Ha hazaértek, beszélgessetek szüleitekkel, hogy hogyan vártak Titeket! Kérjétek meg őket, hogy ha van ked-
vük, írják is le, hogy el tudjátok tenni emlékbe!

Mivel a gyermekeknek elsődleges referencia a család, fontos feladatunk 
a család szerepének megerősítése a tevékenység által.

KEDD
Összesen 65 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• A kenyér kivájása „betlehemi barlang” alakúra.

1. MOTIVÁCIÓ: ADD ÁT A CSENGŐT! • 5 PERC

Eszközök: Laptop és hangszóró
Mellékletek: M1: Kaláka – Ó, ó fényességes

Kérjük meg a gyermekeket, hogy a karácsonyi zenét (M1) hallgatva párban táncoljanak úgy, hogy érintés 
nélkül, de egymást figyelve utánozzák a párjuk mozgását (felváltva)! 

Az egyik párnál legyen a csengő. Amikor elhalkul a zene, adják át a másik párnak, s folytassák tovább a fi-
gyelmes együtt mozgást.

Egyaránt fontos zenei nevelésünkben a hagyományos hangszerelésű és dallamvilágú alkalmi népzenei 
dalanyag és zeneileg esztétikus modern zenei anyag megismertetése.

2. RÁHANGOLÁS – MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE! • 10 PERC

Eszközök: Székek, kis asztal, kenyér, lepel, furulya
Mellékletek: M2: Karácsonynak éjszakáján

• A gyermekekkel közösen helyezzük el félkörben a székeket, majd helyezzük középre (egy kis asztalra) a 
letakart és előzetesen kivájt kenyeret, amely a betlehemi istállót szimbolizálja.

• Kérjük meg a gyermekeket, hogy furulyaszóra sétáljanak körbe úgy, hogy ha a zene hangosabb, gyor-
sabban, ha halkabb, lassabban haladjanak! Amikor abbamarad a zene, üljenek le a korábban elrende-
zett székekre! 
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 „Egy különös dolgot készítettem elő nektek. A kenyérből megformáztam egy istállószerűséget. Kará-
csonykor egy csodálatos dolog történt azon a helyen, amit ábrázoltam. Ha ez az istálló a karácsonyi 
történethez kapcsolódik, mit gondoltok, melyik városban található?” (válasz: Betlehemben) 

• Vegyük le a fehér leplet, és mutassuk meg a gyermekeknek a középre helyezett, kenyérből készült „bar-
langistállót”! 

 „Biztos furcsának találjátok, hogy kenyérből készítettem el! Ennek az a magyarázata, hogy Betlehem azt 
jelenti: kenyér háza.

 Ki emlékszik, milyen csodálatos dolog történt a betlehemi istállóban?”

Ajánlás: a „Karácsonynak éjszakáján...” kezdetű dalt furulyázzuk egymás után háromszor vagy 
hallgassuk meg online (M2).

A fogalomépítés, magyarázat az óvodás korosztály cselekvő, képszerű gondolkodásmódjához illeszkedő.

3. KARÁCSONYI TÖRTÉNET FELELEVENÍTÉSE • 5 PERC

Mellékletek: M3: Jézus születése

Mondjuk el a gyerekeknek Jézus születésének történetét!
„A fenti történetet halljuk karácsonykor a Biblia szavaival elmondva a templomban. A falvakban azonban 

nemcsak a templomban, hanem az ünnep várásakor esténként egymásnak is elmondták a bibliai történet 
egy részét énekes játékkal az emberek, a gyerekek is, hogy minél többször együtt felelevenítsék, hogy is 
történt karácsony éjjele. Ezt a játékot szálláskereső játéknak hívjuk. Most énekeljük, és el is fogjuk játszani.”

4. ELMÉLYÍTÉS, ALKALMAZÁS • 15 PERC

Eszközök: Gyolcsba bugyolált  baba (kisméretű, ami belefér a kenyérbetlehembe), kék kendő, barna 
kendő, kék kötény Bő kovácsnak, kékfestő fejkendő a kovács lányának, ritmushangszerek
Mellékletek: M4: Bő kovács – járás hangfelvétel; M5: Bő kovács- járás szöveg

Írjuk körül a szereplőket! Amelyik gyermek felismeri, kiről beszélünk, jelentkezhet és a legszebben jelentke-
zők közül választjuk ki, hogy ki játszhatja el először. 

• Alázatos, Istenfélő, szófogadó, kedves, szorgalmas, hosszútűrő asszony. (Mária) 
• Erős, gondoskodó, istenfélő, erős hitű, ügyes kezű, fával dolgozik, türelmes, jegyesét tisztelő férfi. (József)

A szálláskereső játékban a többi bibliai szereplőn kívül még két főszereplő lesz:
• a gazdag, szűkszavú, elutasító, udvariatlan, önző, saját kényelmét kereső, vasat megmunkáló ember, őt 

Bő kovácsnak hívjuk. 
• a jószívű, segítőkész, figyelmes, kegyelmes, együttérző, szelíd lányt pedig a Bő kovács lányának.

A gyermekekkel 2x-3x játsszuk el a szálláskereső játékot mimetizálva, mozgással. Akik a helyükön maradnak, 
ritmusjátszó eszközzel kísérhetik az éneklést. 

Kallós Zoltán által Mezőszováton gyűjtött népének, óvodásaink számára
a jobb megértés érdekében beszúrt prózai kiegészítéssel.
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5. MOZGÁSOS JÁTÉK A FESZÜLTSÉG OLDÁSÁRA • 5 PERC

Eszközök: Kendők, takaró, sapkák, kucsma, tarisznya, bot, bekecsek
Most helyezzünk bele egy gyolcsba bugyolált babát a kenyérbetlehembe!

A gyermekek válasszanak az asztalról egy-egy kendőt, takarót, sapkát, kucsmát, tarisznyát, botot! Aki József 
és Mária lesz, telepedjen a jászol mellé. Legyenek többen pásztorok, ők feküdjenek le a földre/szőnyegre! 
Legyenek betlehemi lakosok is, akik szintén pihenjenek valahol a székeken, asztalok körül! Akiknek nem 
jutott semmi, odakucorodhatnak az istállóba, a jászol mellé, mint a kis állatok. Mindenki bóbiskoljon, hiszen 
éjszaka van, csendesedjenek el. Csak Mária és József igazgatja néha a kisbaba takaróját.

Mikor már halljuk a csendet, álljunk meg a pásztorok előtt, és szólítsuk meg őket: 
„Ébredjetek, jó pásztorok, örömhír az, amit mondok, Betlehembe siessetek, az Úr Jézus megszületett!”

Csodáljuk meg a pásztorokkal a kisdedet, majd szaladjunk a többiekhez, akik még alszanak: „Gyertek, gyer-
tek, megszületett az Úr Jézus. Megszületett a Messiás, akit úgy vártunk.”

A kateteka.hu oldal 51. óvodás óratervében leírt játékötlet alapján.
Fontos, hogy akikre nem került sor az énekes játék gyakorlása során, szerepet választva azok is bevonód-

hassanak a karácsonyi történet aktív megélésébe.

6. KÖZÖS ÉNEKLÉS • 5 PERC

Eszközök: Ritmushangszerek

Vegyük elő és osszuk ki a ritmushangszereket és énekeljünk ritmus-zenekarral az általunk ismert és össze-
gyűjtött karácsonyi énekekből.

7. VIZUÁLIS INTEGRÁCIÓ, VISSZAVEZETÉS A JÁTÉKBA • 15 PERC

Mellékletek: M6: Só-liszt Betlehem kép, M7: Karácsonyi történet fázisrajzai (Weilingné Vata Emőke 
munkája) 

Ajánljunk 4 tevékenységötletet a gyermekeknek:
• Készítsünk Betlehemet! Figurák (Mária, József, újszülött Jézus) só-liszt gyurmából nyújtással, szaggatás-

sal; amíg sül, a háttér díszítése (dobozkarton festése, rajzolása, díszítése). 
• Készítsék el annak a fejdíszét, akivel azonosulni tudtak az énekes játékban! 
• Készítsenek kiskönyvet (leporellót) – melyben sorba kell ragasztani és kiegészíteni a karácsony éjszakai 

képsort, hogy el tudják mesélni a képek alapján a történetet. 
• Énekeljünk altatókat, karácsonyi dalokat!
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8. REFLEXIÓ, ÖNREFLEXIÓ • 5 PERC

Jelezzünk vissza személyre szólóan a gyermekeknek együttműködésük, törekvéseik szintjéről, melyet a fog-
lalkozás során tapasztalatunk, s adjunk módot arra, hogy elmondhassák saját érzéseiket, esetleges azono-
sulásukat a történettel, szereplőkkel, a mintául nyújtott értékekkel!

SZERDA
Összesen minimum 70 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglalkozás csoportszoba-méretű tornaszobánkban zajlik. 
• Készítsük elő a tornaszobában a szükséges eszközöket és az akadálypályát! 
• Először a bevezető szakasz eszközeit készítsük ki és azokat az elemeket, melyek biztosítják az első rész 

szabad mozgását. 
• A fő rész további eszközeit a későbbiekben, a foglalkozás során rendezzük el!

1. BEVEZETÉS, BEMELEGÍTŐ FELADATOK • 15 PERC

Járások, futások

Mellékletek: M1: Tornaszoba elrendezése; M2: Tappancsok elhelyezése

a) Végezzünk járásgyakorlatot mondókára! Ritmusosan hangoztassuk a mondókát, ha a gyerekek ismerik, 
ők is bekapcsolódhatnak.

 A lábnyomok (tappancsok) alapján (előre, jobbra, balra fordulva, majd néhol oldalazva) haladjanak, a 
mondóka lüktetését követve a mozdulat ritmusával. Háromszor-négyszer ismételjük meg! 

„Menjünk mi is Betlehembe,
Részt venni a nagy örömbe,

melyet Atyánknak köszönünk,
Ő egy fiát adta értünk.

Köszönjük a kezünk, lábunk, 
Figyelmesen lépünk, járunk.
Mindig egymásra vigyázunk,

Ezért Neki hálát adunk.”

Eszközök: Színes gumitappancsok, számítógép, hangszóró, szigetelőszalag
Mellékletek: M3: Kaláka: Hallod pajtás új hír mondás
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b) A körberagasztott tappancsokon kívül körben hullámosan leragasztott kék szalag (M1) egyik oldalán 
egyik lábbal talajt fogva, másik lábbal másik oldalán talajt fogva (két láb között tartva a kék hullámvo-
nalat) a zene lüktetésére való gyors előrehaladás, közepes iramú futás. 

 A feladat elvégzése során a Kaláka együttes: Hallod pajtás, új hír mondás… című dalát (M3) játsszuk le 
a számítógépen. 

Gimnasztika

Mellékletek: M4: Fejem, vállam – hanganyag

a) Végezzünk énekelve játékos váll-, has-, láb-, és hátizomerősítő gyakorlatokat, háromszor ismételjük! 

II: Fejem, vállam, térdem, talpam,
tenyerem, és erős hátam, :II

Mindent Isten teremtett!

Fejem – 2 előre biccentés,
vállam – 2 karkörzés vállra tett kézzel,
térdem – 2 rugózás guggolásban,
talpam – bal láb, jobb láb dobbantás terpeszben,
tenyerem és erős hátam – mellső középtartásban tenyér előre, majd csuklómozgatás jobbra-balra 2x,
Mindent Isten teremtett! – 2 db. karkörzés hátra rézsútos magastartásban, majd dal végére rézsútos magas-
tartás.

A mondókákat, énekeket inkább „szavaljuk”, hogy a gyerekek figyelmüket 
a mozgás ritmusra történő kivitelezésére tudják fókuszálni.

A gyakorlatokhoz választott, írt énekek, mondókák koncentrációt teremtenek a foglalkozás célkitűzésével, 
támogatják a mozgásfejlesztés feladatain túl a téma tartalmi integrációját. 

Törekedjünk a több csatornán folyó ismeretnyújtásra és gyakorlásra!

Mellékletek: M5: Húzzad, húzzad magadat – hanganyag

b) Végezzünk derék-, hátizomnyújtó páros gyakorlatot énekre (ism.2x szerepcserével) 

Húzzad, húzzad magadat,
Tartalak, ha elfáradsz,

2x 4 térdhajlítás
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szerepcsere: 
Aztán te jössz, add karodat!
Húzzad, húzzad magadat! 

2x 4 térdhajlítás

A páros gyakorlatoknál hajlamosak a jókedv mellett a kevésbé pontos feladatvégrehajtásra, 
a fokozott egymásra figyelés miatt. Igyekezzünk az együttműködés fejlesztése mellett 

a mozgáselemek pontos végrehajtásának ösztönzésére. Pl. Az az ügyes pár, aki...

Mellékletek: M6: Emeld fel a kezedet – hanganyag

c) Végezzünk vállizomnyújtó gyakorlatot! Háromszor ismételjük! 

Emeld fel a kezed és áldjad Őt,
Lássa meg a szemed az Üdvözítőt!

kh. 1                2

d) Végezzünk lábizomnyújtó, törzsizom-hasizomerősítő gyakorlatot! Háromszor ismételjük! Ha énekeljük, 
a dallam ugyanaz, mint az előbbi feladatnál.

Ha elfárad a lábad, csak szólj nekem,
Együtt fogunk pihenni, hogy ne vessz el!

 kh. 4 1,3 2

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1
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e) Végezzünk láb-, törzsizom-, hasizomnyújtó gyakorlatot! Háromszor ismételjük!

Add a kezed, hogy mindjárt induljunk, mindjárt induljunk, a végére,
Add a kezed, hogy együtt elérjünk,

együtt elérjünk Betlehembe!

 kh. 4 1,3 2

2. FŐ RÉSZ – PÁRONKÉNT • 5 PERC

Mellékletek: M7: Képgyűjtemény az akadálypályáról; M8: Akadálypálya leírása

Hajtsuk végre a Menjünk mi is Betlehembe! kerettörténetű akadálypálya feladatait egyénileg és párosan! 
Gyakoroljuk a kúszást, mászást, fejlesszük az egyensúlyérzéket, kar-, törzs-, lábizomerőt!

A feladatok leírása a mellékletekben található.

Eszközökkel, tornaszerekkel, zenével hatásfokozás és gyakorlatok színesítésének biztosítása. 
A nehézség leküzdését motiválja a történetbe való ágyazás.

3. FESZÜLTSÉG-OLDÁS, LEVEZETÉS 

– AJÁNDÉKOT A KISDEDNEK • 5 PERC

Eszközök: Hulahoppkarika, kosár, baba, csoportlétszámnak megfelelő számú babzsák

Helyezzünk el a teremben szétszórva a gyermekek létszámánál eggyel kevesebb babzsákot! A terem köze-
pére egy hulahoppkarikába tegyünk egy kosárkát, abba pedig egy gyolcsba tekert babát! Az „akadálypálya” 
különböző elemeit is használva mozogjanak szabadon a gyermekek, amig a zenedobozt hallják, majd ha 
megáll a zene, vegyenek fel egy ajándékot (babzsákot), és tegyék óvatosan a karikába! Aki nem tudott aján-
dékot adni, annak találjunk ki egy mozgásos feladatot! Aki úgy gondolja, hogy szívesen segít babzsák nélkül 
maradt társán, átadhatja az övét, és mozoghat helyette. Csökkenthetjük a babzsákok számát, hogy egyre 
több gyermek mozogjon. A játékot háromszor-négyszer ismételjük el!

A játékkal a foglalkozáson megvalósuló koncentrált figyelem, a feszültség állapotának feloldása, 
szabadabb mozgáslehetőségek választása.



21

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1

4. ÉRTÉKELÉS • 5 PERC

Az egyes gyakorlatok, feladatok végzése során folyamatba ágyazottan értékeljünk az azonnali, végrehajtásra 
utaló visszajelzés érdekében, melyben legfőképp az igyekezetet emeljük ki! A foglalkozás végén a szumma-
tív értékelés a csoport általános magatartásával, feladatvégzésével kapcsolatban történjen! Ennek során 
megfogalmazhatjuk a történeti keret, igei tartalom által közvetített értékeknek megfelelő viselkedésmódok 
megjelenésének konkrét megerősítését.

Az értékelés során a foglalkozás fő nevelési feladatának hangsúlyozása: 
nem a versengés a fontos, hanem az egymásnak nyújtott segítség jó érzése.

CSÜTÖRTÖK
Összesen min. 85 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Szülők, nagyszülők, testvérek értesítése az adventi délutánról.
• A foglalkozás eszközeinek előkészítése, a szükséges hely kialakítása.
• Tálkák, fűszerek, illetve a sütéshez szükséges alapanyagok, kellékek, eszközök előkészítése.
• Asztal letisztítása, fertőtlenítése.
• A témahét énekes témanapja (kedd) során készült karácsonyi játékot, a „Bő kovács-járást” játszhatják 

a gyermekek a foglalkozás végén, ezek eszközeinek, jelmezeinek előkészítése.

1. MOTIVÁCIÓ • 10 PERC

Eszközök: Tálak, fűszerek

Az érdeklődő gyermekek a kötetlen, párhuzamos tevékenységszervezés során az összetolt barkácsasztal 
köré gyűlhetnek a tevékenységhez.

Helyezzünk ki kis edényekbe, tálkákba fűszereket, először szemes, illetve egész formájukban (pl. csillagánizs, 
fahéj, szegfűszeg, vaníliarúd)! A gyerekek szagolják, tapintsák meg, beszéljük meg velük a színüket, formájukat! 
Próbálják meg kitalálni, melyiknek mi a neve!

2. MEGVALÓSÍTÁS • MIN. 60 PERC

Eszközök: Sodrófa, kiszúró formák, liszt, porcukor, tojás, méz, vaj, fűszerek, formaszaggatók, magok a 
díszítéshez (tökmag, lenmag, szezámmag, napraforgó), mézeskalács kisütéséhez szükséges helyszín
Mellékletek: M1: Mézecskalács recept

A gyermekek itt is, mint a motiváció során, az asztal körül helyezkednek el. 
• Készítsük elő a mézeskalács elkészítéséhez szükséges alapanyagokat! 
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• Utána mérleg, mérőpohár segítségével mérjük ki a mennyiségeket, miközben a gyerekek ismerkedjenek 
a különböző mérőeszközökkel! 

• Ismerjék meg a liszt, cukor, vaj, stb. állagát, színét! 
• Gyúrjuk össze a tésztát!
• Az összegyúrt tésztából szaggassunk formákat a gyerekekkel, melyeket sütés előtt különböző magokkal 

díszítsenek, akár ritmikus sorokat is alkotva! 
• Sütés után keményre felvert tojásfehérjével is próbáljanak meg díszíteni!

Munkálkodás közben beszélgessünk az előttünk álló ünnepről, a családi szokásokról, otthon is szoktak-e mézes-
kalácsot sütni, és ha igen, kivel, illetve, hogy szoktak- e másfajta süteményt sütni a karácsony előtti időszakban!

3. TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA, ÁTVEZETÉS • 15 PERC

Eszközök: Kínálótálak, díszek az asztalra, terítő, poharak, szalvéta
Mellékletek: M2: Játékfűzés

• Az elkészült mézeskalácsokat a kislányokkal szépen rendezzük el tálakon!
• Az asztalokat terítsük meg, díszítsük fel!
• Készüljünk frissítő italokkal is, melyek folyamatos pótlását bízzuk a fiúkra! 
• Készüljünk egy rövid kis játékfűzéssel, amivel meglepjük a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, akiket a 

csoportunk adventi délutánjára hívtunk meg!  

Ahogy a családokban, úgy a csoportunkban is vannak szokások, hagyományok, melyek éltetésével, 
megélésével az együvé tartozást erősítjük.

PÉNTEK
Összesen min. 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglakozás eszközeinek előkészítése és a szükséges hely kialakítása:
• Kérjünk a szülőktől előzetesen olyan fényképeket, amelyeken a család szerepel!
• Ceruzák, papír, olló, gyurma, gyöngy előkészítése.
• Asztalok letakarása.

1. MOTIVÁCIÓ • 10 PERC

Eszközök: Színkártyák, ceruza, papír, olló, gyurma, gyöngy, stb.

Kérjük meg a gyermekeket, hogy foglaljanak helyet az összetolt barkácsasztal körül!
• Beszélgessünk az asztalra kitett eszközökről, mit mire és hogyan lehet használni, és mi készíthető a 

segítségükkel! 



• Beszéljünk arról is, hogy a legtöbb munka elvégzésében szükségünk van társakra, a velük való együtt-
működésre. 

Adjunk színkártyákat a gyermekeknek, amelyek segítségével kijelölhetjük a párokat, akikkel közösen kell 
megoldaniuk egy-egy feladatot!
Pl.: A párok …

• … fogjanak meg közösen egy ceruzát, és rajzoljanak együtt karácsonyfát!
• … fogjanak meg közösen egy ollót, és vágjanak ki vele egy egyszerű formát!
• … gyurmából készítsenek együtt egy állat vagy emberformát!
• … fűzzenek együtt gyöngyöt!

Ha elkészültek a feladattal, beszéljük meg:
• Mennyire tudtak összedolgozni, ki hogyan érezte magát ebben a helyzetben! 
• Jó volt-e, hogy irányítják, vagy inkább ő volt aki irányított? 
• Azok a gyerekek, akik nem szeretnék, vagy nem tudják elmondani, mutassák meg érzelemkártyán, ho-

gyan érezték magukat! 

Mivel az érzelmek azonosítása sok kisgyermeknek nehézséget okoz, 
a hat alapérzelmet mesekönyv alapján megismertetjük, kártyákon kifejezzük, így tanítjuk a gyermekeknek. 

Aki szóban nem tudja megfogalmazni adott helyzetben az érzéseit, használhatja a kártyákat segítségül.
Az érzelemkártyákról a hétfői témanapon esik bővebben szó.

2. MEGVALÓSÍTÁS – CSALÁDJÁTÉK • MIN. 30 PERC

2.1. Családalakítás

Eszközök: Fakanalak, kendők, gyertyák

A csoport létszámától és attól függően, hány családot szeretnénk kialakítani, két-háromféle tárgyat (pl. gyer-
tya, fakanál, kendő) helyezzünk el a szobában a létszámnak megfelelően, melyeket a gyermekek tetszés 
szerint kiválaszthatnak. Ezután a teremben sétálgatva az azonos tárgyat választott társaikat egy kedves si-
mogatással üdvözöljék, míg a többieket kézfogással köszöntsék! Miután mindenkit köszöntöttek, gyűljenek 
egy helyre az ugyanazt a tárgyat választott gyermekek!

2.2. Családi szerepek

Eszközök: Gyermekbiblia (családi jelenetek), Tesz-vesz város, egyéb képek az ókori kelet és modern kor 
családjairól

Beszélgessünk arról, melyik szereplőnek mi a feladata a családban, az ő saját családjukban! Ezen a ponton 
beszélgethetünk arról is, hogy a bibliai időkben mi volt az anya, az apa, a gyerekek feladata, hogyan élt a 
Szent Család.

Beszéljék meg, hogy kinek mi lesz a szerepe a családban (apa, anya, gyerek, nagyapa, nagyanya, keresztanya 
stb.)! 
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Miután megbeszéltük a családtagok szerepét és feladatát, a gyertya, fakanál, kendő segítségével létrejött 
családok élőképekkel mutassák meg, hogyan működik az ő háznépük (pl. jelenítsék meg, ahogy reggelizik a 
család, játszanak, főznek együtt, stb.)!

Változat: ha a gyermekek nehezen gondolnak ki maguktól egy-egy szituációt, adjunk nekik instrukciót, pl. 
„Hogyan zajlik nálatok a karácsonyi vacsora?” 

2.3. Családi fénykép

Eszközök: Fényképezőgép vagy telefon, számítógép, kivetítő

Készítsünk valódi fényképeket a családokról egy-egy életképben! Adjunk címet az elkészült képeknek! Ha 
van lehetőség, az elkészült képeket ki is vetíthetjük. 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy az élőkép olyan, mint egy fénykép, 
egy pillanatra mozdulatlanná kell válniuk.

Ezen a ponton mindenképp szükség van a dajka segítségére is, mind az ötletadásban, 
mind az élőkép megvalósításában.

Ha a családban a választott tárgyak alapján nincs elég lány a családi szerepekhez, 
rendezzük ennek megfelelően a csoportokat.

3. TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA • 10 PERC

Eszközök: Fényképek, ceruza, filctoll, papír

A szülőktől kapott családi képekből „kiállítást” rendezünk a csoportszoba falán. A beérkezett képeket he-
lyezzük el a „vizuális sarokban”! 

Gyűljünk a képek köré és kérjük meg a gyermekeket, hogy meséljenek családjukról, hagyományaikról, ünne-
peikről, különös tekintettel a karácsonyra (térjünk vissza a foglalkozás témájára – kik vesznek részt a családi 
karácsonyon, kinek mi a feladata, stb.)! 

Biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a vizuális sarokban a gyerekek elkészíthessék családrajzukat, tovább 
élve a délelőtti eseményeket.

Vizuális sarok: a csoportszoba állandó sarka, ahol a vizuális tevékenységek végzéséhez 
szükséges eszközöket a gyermekek szabadon elérik és folyamatosan biztosított a használatuk.
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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
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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
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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.  
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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
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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.” 
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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)
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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!”
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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.
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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.
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ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT 
Fel nagy örömre!

1., 2., 3. évfolyam: Bartos Erika
4. évfolyam: Kútiné Szíjártó Tímea

Általános iskolai 

1-4. ÉVFOLYAMOK
részére

Ajánlott feldolgozási időszak:

ADVENT

A témahét elsődleges célja: A gyermekek ismerjék fel családjaikban betöltött szerepeiket, értékeiket és 
fontosságukat. Ismerjék meg az egészséges család működésének elveit, a családi szerepek fontosságát, az 
abban rejlő értékeket.
Értsék meg és tudatosítsák magukban felelősségüket szűkebb és tágabb közösségeik harmonikus műkö-
désében - tegyék mindezt elsősorban kapcsolataikban képviselt biblikus attitűdökkel, és a hétköznapi 
feladatokban való szerepvállalással.  

Egyéb célok: 

• Énkép formálása, jellem erősítése, belső tulajdonságok felismerése és azonosítása
• Az önkifejezés segítése, „szókincsének” bővítése, kommunikáció fejlesztése
• Szeretetnyelveink; a szeretet kifejezésének gyakorlása
• Egymás elismerése, megbecsülése, kölcsönös tisztelet kifejezése
• Konfliktuskezelés biblikus megoldások alapján
• A közösségi játék élményének megtapasztalása, szabálytartó magatartás gyakorlása, kudarc 

és győzelem feldolgozása
• Családmodell, családi szerepek megfogalmazása
• Érzékenyítés a segítségre szorulók, hátrányos helyzetűek iránt
• Testi és lelki egészség alapfeltételei
• Az időbeosztás fontossága
• Férfi és női szerepvállalás elkülönítése, azok fontosságának felismertetése 
• Egészséges életmód, családon belüli gazdálkodás, takarékosságra nevelés
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HÉTFŐ
Összesen 220 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

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

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

1. AZ ÉN CSALÁDOM • 15 PERC

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

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

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

2. RÁHANGOLÓDÁS • 30 PERC

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

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

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

Édesapa leszel?

Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem 

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

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

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

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 1. osztály
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Mézga család főcímdal

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

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

3. CSALÁDI RAJZ ELKÉSZÍTÉSE • 40 PERC

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

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

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

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

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

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSI JÁTÉKOK TORNA-TEREMBEN VAGY 

AZ UDVARON • 45 PERC

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

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

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

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

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

Mellékletek: M4: Képek

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

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

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

6. CSALÁDI GAZDÁLKODÁS • 25 PERC

Mellékletek: M5: Hűtőszekrény képe

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

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

koskodni?

7. MENTÉS A SZIGETRŐL • 30 PERC

Mellékletek: M6: Játék leírása

A játékleírás alapján valósítsuk meg a tevékenységet!

8. ORIGAMI • 15 PERC

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

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

1. ÉRTÉKES VAGY(OK) • 25 PERC

1.1. Milyen vagyok? 

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

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

vesen és indokolják majd meg, hogy miért!

1.2. Beszélgetés

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

kat ragasztani? Tudtok rá példát mondani?

2. KÜLSŐ ÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK • 10 PERC

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

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

karcsú, kék szemű, erőszakos

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

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

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

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

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

4. PÉLDAKÉP • 20 PERC

4.1. Színes család

Eszközök: Színes ceruza
Melléklet: M2: Sematikus emberrajz

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

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

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

4.2. Mazsolányi példakép

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

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

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

Melléklet: M4: Isten szívén megpihenve – kotta

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

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

6. ÉLMÉNYPEDAGÓGIA • 10 PERC

Melléklet: M5: Képválasztás – képanyag

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

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

miért azt választották.

7. MATEMATIKAI SZÁMFELADATOK • 20 PERC

Melléklet: M6: Számfeladatok – képek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZERDA
Összesen 145 perc

1. HANGULATTEREMTŐ MOZGÁSOS JÁTÉK • 10 PERC

Mellékletek: M1: Barátkozás kézzel-lábbal

Játékleírások alapján végezzük el a tevékenységet!

2. BESZÉLGETŐKÖR A BARÁTSÁGRÓL • 20 PERC

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

2.1. Beszélgetős kérdések:

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

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

2.2. Milyen egy igazi barát?

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

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

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

3. SOR- ÉS VÁLTÓVERSENY • 40 PERC

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

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

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

• A sportfoglalkozást követően visszamegyünk az osztályterembe.

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

• 20 PERC

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

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

5. SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK SEGÍTSÉG KÉRÉSE ÉS ELFOGADÁSA

• 20 PERC

Mellékletek: M5: Szituációs kártyák

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

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

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

6. KONFLIKTUSKEZELÉS: VESZEKEDÉS – KIBÉKÜLÉS • 20 PERC

Mellékletek: M6: Konfliktuskezelés – történetek

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

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

• Miért lehet rossz haraggal lefeküdni este? Volt-e már olyan, hogy Ti így feküdtetek le?
• Mire tanít bennünket ez az Ige?
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7. KÖRJÁTÉKOK • 15 PERC

Eszközök: Zsebkendő/kendő
Mellékletek: M7: Játékok leírása

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

CSÜTÖRTÖK
Összesen 150 perc

1. FIÚ – LÁNY • 25 PERC

Eszközök: Ceruza, füzet, színes ceruzák

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

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

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

2. TEST ÉS LÉLEK • 20 PERC

Mellékletek: M1: Bibliai Igék

2.1. Olvassuk fel a bibliai Igéket és beszélgessünk róluk!

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

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

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

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

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

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

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

3. A LELKÜNKKEL ÉRZÜNK • 30 PERC

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

3.1. Beszélgetés

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

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

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

3.2. Érzelemkártyák

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

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

Eszközök: Blu tack
Mellékletek: M3: Tárgyak-képek

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

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

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

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

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

metszőolló, fánkszaggató, stb. Szóban ezeket is csoportosíthatjuk. 

5. AMERIKÁBÓL JÖTTÜNK, MESTERSÉGÜNK CÍMERE! • 15 PERC

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

6. ÖLTÖZTETŐBABA KÉSZÍTÉSE, RUHÁIK EGYEDI TERVEZÉSE, 

KIVÁGÁSA • 25 PERC

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

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

MATEMATIKÁBÓL • 20 PERC

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

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

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

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

 

PÉNTEK
Összesen 120 perc + családi délután

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

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

1. ARANYOSI ERVIN: A SZERETETRŐL • 10 PERC

Mellékletek: M1: Aranyosi Ervin - A szeretetről

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

2. A SZERETET KIFEJEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI • 10 PERC

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

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

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

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

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M3: Szófelhő szavai

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

• Keressünk szavakat, alkossunk velük mondatokat! 

4. CSALÁDI ÜNNEPEINK ÖSSZEGYŰJTÉSE • 30 PERC

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

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

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

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

5. SZERETETNYELVEK • 30 PERC

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

5.1. Ajándékozás

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

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

5.2. Együttlét 

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

5.3. Elismerő szavak

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

6. DALTANULÁS: TÉGY URAM ENGEM ÁLDÁSSÁ • 15 PERC

Mellékletek: M5: Tégy Uram engem áldássá – kotta

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

7. CSALÁDI DÉLUTÁN

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

a karácsonyi teadélutánra pedig készüljünk neki ajándékkal! 

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

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

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

és közös tevékenységet is.
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HÉTFŐ
Összesen 140 perc

1. SZÓKERESŐ • 10 PERC

Mellékletek: M1: Szókártyák és megfejtéseik

Hívjuk játékra a gyerekeket: rejtsünk el a székük alatt szókártyákat, amelyen összekeveredtek a betűk! A 
szókártyák a családdal kapcsolatos fogalmakat, családtagokat tartalmazzák!

A táblára rajzoljunk krétával egy házat és költöztessük be a megfejtett szereplőket! Ajánlatos legyártani a 
megfejtés kártyáit is, azokat rakjuk a házba! 

2. KITALÁLÓ • 10 PERC

Mellékletek: M2: Betűkártyák (A/4-es méretben nyomtatva) 

Találós kérdéseket mondok nektek, ha megfejtitek, minden megfejtésért adok egy betűt! Ha a betűket helyes 
sorrendbe rakjátok, megtudjátok a hetünk témáját! 

D: Villanyfúró, csavarhúzó, kalapács. Honnan lett körülötte faforgács? Ha lebirkóz, nevetek, vele strandra is 
mehetek! Erős, duzzad az izma, ki más lehet ő, mint az APA…

L: Simul a lábamhoz, morog, dorombol, nem szívleli a kutya, ki lehet más, mint a CICA. 

A: Anya és tesója a lánya, te vagy az unokája, sütije krémes, finom a kalácsa, mindenkinek legyen ilyen jó 
MAMÁJA! 

CS: Nővéred vagy húgod, ha szerencséd van, bátyád, egy tőről fakadtok, egy fedél alatt laktok. Nem Xavér, 
nem denevér, hanem Ő a TESTVÉR. 

Á: Ha mindenki hazaér, egyfolytában mesél, leülve az asztalhoz, mind vígan falatoz. Itt elszáll minden gon-
dod, nem más mint az OTTHON. 

Megfejtés: CSALÁD

Rakjuk ki a betűkből a házra a feliratot! 
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3. A MI HÁZUNK • 30 PERC

Eszközök: Rajzlap, félkemény papírok, filctoll, színes ceruza, ház mintadarab
Mellékletek: M3: Segítség a ház hajtogatásához

Osszuk ki a gyerekeknek a szükséges eszközöket és mondjuk e nekik, hogy most egy házat fogunk hajtogatni, 
amit majd mindenki a saját ízlése szerint feldíszíthet, és amiben majd mindenki megjelenítheti a saját csa-
ládját! Mutassuk be a gyerekeknek az előre elkészített ház mintadarabját!

Hajtogassuk meg közösen a gyerekekkel a házat, a táblán – vagy jól látható helyen – mutatva a hajtogatás 
lépéseit, folyamatát. 

A kész házak középső fülei kihajthatók. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ide rajzolják be családjaikat, illetve 
díszítsék, színezzék ki házaikat!

4. LECKE BARÁTSÁGBÓL • 25 PERC

Mellékletek: M4: Történet szövege; M5: Szókártyaszívek

4.1. Történet megismerése

Osszuk ki vagy vetítsük ki a következő történet szövegét a gyerekeknek, hogy tudják követni a pedagógus 
felolvasását.

Egy olyan történetet hoztam nektek, amely a barátságról szól. Hallgassátok és közben kövessétek a szeme-
tekkel a történetet!

A felolvasás után hallgassuk meg a gyerekek első, spontán reakcióit a történettel kapcsolatban!

Beszélgessünk tovább az alábbi kérdések mentén: 
• Milyen leckét köszönt meg Csirip a barátjának? 
• Ki a legjobb barátod? Miért őt választottad?
• Van-e különbség a barátok és a haverok között?
• Volt-e már olyan helyzeted, amikor legbelül szégyellted magad és legközelebb másként oldanál meg 

egy helyzetet? 

4.2. Szívkereső

Piros szíveket rejtettem el az osztályban, keressétek meg őket! 3 perc áll a rendelkezésetekre. Teszek középre 
egy kosarat és arra kérlek benneteket, hogy csak azokat a szíveket rakjátok bele, amelyekről eszetekbe jut 
a barátság, vagy valamilyen módon kapcsolódik hozzá! 

A keresés végeztével olvassuk fel egyesével, hangosan a kosárba került szavakat és beszéljük meg, hogy 
valóban kapcsolatba hozhatók-e a barátsággal! Közben véletlenszerűen válasszunk szavakat, amikre rákérdez-
hetünk: ki találta és hogyan kapcsolja össze a barátsággal? Esetleg van egy jó története/tapasztalata ezzel 
kapcsolatban? 

A beszélgetést zárjuk le ezzel a kérdéssel: Mit tehetünk azért, hogy jó barátokká lehessünk? 

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály
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5. IDŐBEOSZTÁS • 45 PERC

Eszközök: Rajzlapok, színes ceruza, filctoll
Mellékletek: M5: Napirendkártyák

5.1. Rutinjaink

Ahhoz, hogy sok mindenre legyen időnk, el tudjuk végezni a feladatainkat, maradjon időnk az egészségünk-
re, a barátokra, a családtagokra, jól kell beosztanunk az időnket! 

Osszuk a gyerekeket három csoportra és a feldarabolt napirendkártyákat (M5) három egység szerint, de ke-
verve adjuk oda a csoportoknak: reggel történhetett, napközben történhetett, este történhetett.

A feladat, hogy a kapott kártyákat rendezzék időrendbe! Határozzák meg a reggeli rutinfeladatokat, az esti 
rutinfeladatokat és a napközben eseményeit. Hallgassuk meg a csoportok megoldásait! 

Beszéljük meg velük, hogy mitől lesz más egy nap, ha a napindító rutint használjuk! Egészítsük ki a napindító 
rutint a reggeli imádsággal! Miért fontos ez? 

5.2. Napirend

Készítsünk napirendet, ki-ki tervezze meg a napját saját, egyéni kötelességei, programjai szerint! 
• Fogjunk egy állított A/4-es rajzlapot, majd hajtsuk félbe, megint félbe és így négy részre osztottuk a 

rajzlapot! 
• R betűvel a felső negyedben jelöljük a reggelt, alatta DE-vel a délelőttöt, alatta DU-val a délutánt, E 

betűvel pedig az estét.
• Rajzos jelképekkel jelenítsük meg az adott napszakra jutó legfontosabb tennivalókat, ügyeljünk a sor-

rendre!
Segíthetünk a gyerekeknek, milyen ikon jelölheti a reggeli mosakodást, reggelizést, imát, tanulást, házimun-
kát, sportot, játékot, esti tevékenységeket, étkezéseket, kutyasétáltatást, zeneórát, olvasást, beszélgetést! 

Készíthetnek a gyerekek díszített keretet, napszakok közötti elkülönítést jelző sormintákat, motívumokat! 

6. FOGLALKOZÁSOK • 20 PERC

• A táblát osszuk két részre, lássuk el a FÉRFI és NŐI feliratokkal. 
• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ismerik-e az Amerikából jöttem című játékot, ha nem, ismertessük 

a szabályait! (Két tanuló kimegy, választanak egy mesterséget, az első és utolsó betűjét elárulják a 
gyerekeknek, majd bemutatják – beszéd nélkül – a foglalkozást. Ha kitalálták, akkor választás után, aki 
kitalálta kimegy az egyik tanulóval és új feladványt ad.) 

• Kérdezzük meg, hogy férfi vagy női foglalkozás, amit kitaláltak és írjuk fel a megfelelő helyre. Középre 
kerülnek a metszetbe tartozó foglalkozások. 

• Játsszunk a gyerekekkel 8-10 kört. 
• A játék lezárásaként kérdezzük meg őket, hogy a szüleik mit dolgoznak, mi a foglalkozásuk.
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KEDD
Összesen 160 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglalkozáshoz szükséges eszközök és hely előkészítése, különös tekintettel a foglalkozás 7. és 8. pontjára. 

1. HÁZTARTÁSI SZÓLÁNC • 10 PERC

Eszközök: Füzet, íróeszköz

Alkossunk szóláncot a háztartásban használt tárgyakat, eszközöket megnevezve úgy, hogy a következő esz-
köz neve az előző eszköz nevének utolsó betűjével kezdődjön! Írjuk le azokat a füzetbe, nézzük, hogy 3 perc 
alatt ki tud többet lejegyezni! 

pl. fűrész, szalvéta, asztal, lapát, tányér, robotgép, porszívó, óra, almareszelő
Számolják meg a gyerekek, kinek hányat sikerült leírni, értékeljük a munkájukat! 

2. OTTHONI FELADATAIM • 10 PERC

Eszközök: Labda

Kérjük meg a gyerekeket, hogy akinek dobjuk a labdát, az kapja el, majd a visszadobáskor mondjon egy 
munkát, amiben otthon segíteni szokott a családban! Rakjuk ki a betűkből a házra a feliratot! 

3. KIFÚJTA A SZÉL A BETŰKET! • 10 PERC

Eszközök: Füzet, íróeszköz, kivetítő, számítógép
Mellékletek: M1: Hiányos szavak

Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a kivetített szavakat magukban (M1), majd írják le azokat a füze-
tükbe, a hiányzó betűkkel kiegészítve!

4. MEGJÁRTA JANCSI • 20 PERC

Mellékletek: M2: Megjárta Jancsi című történet szövege

Osszuk ki a szöveget a gyerekeknek, és olvassuk el közösen a Megjárta Jancsi című mesét, 2-3 mondatonként 
új tanulót felszólítva, majd közben keressük meg a választ a következő kérdésre: Miért szeretett volna Jancsi 
a kutya helyében lenni? 
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Győződjünk meg róla, hogy a szöveget értelmezni tudták a gyerekek – beszélgessünk a következő kérdések 
mentén: 

• Milyen munkát végzett Jancsi és az apukája?
• Nehéz munka-e szerinted, amit csináltak?
• Hol pihent a Maros kutya?
• Mi volt az ebéd?
• Miért adott az apa csontot Jancsinak? 
• Szerintetek legközelebb is szeretne Jancsi a kutyával cserélni? 

5. PÁROSÍTÓS • 5 PERC

Eszközök: Füzetek, íróeszközök
Mellékletek: M3: Közmondások

Párosítsuk össze a munkával kapcsolatos szólások, közmondások elejét a végével! 
• Vetítsük ki vagy írjuk fel a táblára!
• Kössük össze az egymáshoz tartozókat!
• Magyarázzuk el a gyerekeknek a jelentésüket, majd írjuk le azokat a füzetbe. 

6. MENÜTERVEZŐ • 15 PERC

Eszközök: Papírok, íróeszközök

A következő feladatban a padtársaitokkal együtt dolgoztok. Tervezzétek meg, hogy holnap mi legyen a reg-
geli, az ebéd és a vacsora a család részére! Készítsetek hozzá bevásárlólistát is, hiszen a boltba is el kell majd 
menni! 

A feladat elvégzése után a gyerekek ismertessék egymással a menüket! Beszéljük meg közösen, hogy egész-
séges-e az összeállított menü.

7. SOR- ÉS VÁLTÓVERSENY • 45 PERC

Eszközök: Ruhák, zoknik, söprűk, labdák, vödrök, kooperatív ernyők vagy lepedők
Mellékletek: M4 Sorverseny

A verseny eszközei és a feladatok a mellékletben találhatók.

8. SZAKÁCSTANFOLYAM • 45 PERC

Eszközök: Kenyér, margarin, szalámi, főtt tojás, sajt, zöldségek, gyümölcsök, darált keksz, kakaó, porcukor, 
tej, magozott meggy, kókuszreszelék, tányérok, evőeszközök, szalvéta, pohár

Alakítsunk ki 3 „forgó” munkacsoportot (maradhatnak a sportversenyen részt vevő csapatok)! 



68

Tevékenységek: 
• Szendvicskészítés a tankonyhában vagy az osztályterem elkülönített sarkában kialakított munkaaszta-

lon
• Gyümölcs- vagy zöldségsaláta készítése
• Kókuszgolyók készítése

Valamennyi csoporthoz felnőtt segítőt, irányító személyt ajánlatos rendelni. Ügyeljünk arra, hogy megfelelő 
számú eszközt készítsünk elő, illetve biztosítsunk elegendő helyet a munkacsoportok számára! 

Közös asztalterítés, az elkészített finomságok kóstolása, fogyasztása. Készítsünk elő lapos- és mélytányért, 
kést, villát, kanalat, szalvétát, poharat. (Több garnitúrával is készülhetünk, hogy egyszerre többen is gyakorol-
hassanak!) Tanítsuk meg a gyerekeknek az alapterítést, az étkezőedények elhelyezését!

SZERDA
Összesen 130 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A 2. feladathoz szükséges eszközök előkészítése dobozokba, a csoportfeladatoknak megfelelően:
• 1. csoport: kartonok, színes papírok, glitter, ragasztó, filctoll, formalyukasztó
• 2. csoport: kartonok, színes papírok, glitter, ragasztó, filctoll, formalyukasztó
• 3. csoport: menyasszonyi ruhához: fehér függönyök, jelmezek, kellékek, selymek, szalagok, csatok. Vő-

legényeknek kalap, zakó, nadrág, ing, mellény
• 4. csoport: szalvéták, ágak, virágok, mécsesek (lehetőleg ledes), terítési kellékek

1. JÓZSEF ÉS MÁRIA • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró, két oszlopra tagolt lapok, íróeszközök
Mellékletek: M1: Isten szabadítót küld: Jézus Krisztus születése - videó; M2: Stratégiai kártyák (min-
den csoport számára külön kinyomtatva) 

1.1. Történet megismerése

Nézzük meg a Jézus születéséről szóló videót, eddig a pontig: „József pedig hallgatott az Úrra és feleségül 
vette Máriát”. (M1)

1.2. Esküvőtervezés

Alakítsunk 4-5 fős csoportokat (törekedjünk arra, hogy fiúk és lányok vegyesen legyenek azokban) és kérjük 
meg a gyerekeket, hogy válasszanak egy-egy szóvivőt!

Rendezzük meg Mária és József menyegzőjét, lakodalmát, szervezzük meg az esküvőt! Nagy feladat egy ün-
nepélyes családi alkalmat megszervezni! Gondoljátok végig, hogyan állnátok neki, mi legyen benne a fiúk, mi 
a lányok feladata! 

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály
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Először hagyjuk önállóan gondolkodni, ötletelni őket. Amikor látjuk, hogy a csoport megakadt, egy-egy stra-
tégiai kártyát tegyünk le a csoport elé, amikből ötleteket meríthetnek! Minden csoport egy-egy kétoszlopos 
lapon gyűjtse össze, mi legyen a feladata a fiúknak és mi a lányoknak. 

Ha úgy látjuk, hogy elkészültek csoportok, hallgassuk meg a szóvivőktől, mire jutottak! 

2. ESKÜVŐI SÜRGÉS-FORGÁS • 30 PERC

Eszközök: Eszközös dobozok 
Mellékletek: M3: Csoportfeladatok

Készítsük elő a csoportfeladatokhoz tartozó eszközös dobozokat! Kérjük meg a csoportokat, hogy húzzanak 
egy-egy feladatot az alábbiak közül, majd jöjjenek ki a dobozaikért.  

• Meghívó készítése az esküvőre
• Esküvői menü összeállítása, menükártya elkészítése
• Öltözzenek fel a lányok menyasszonynak, a fiúk vőlegénynek
• Készítsetek asztaldíszt és terítsétek meg az asztalt!

Érdemes a munka megkezdése előtt időkorlátot adni a gyerekeknek és a munkafolyamat során 
tájékoztatni őket arról, hogy mennyi idő áll még a rendelkezésükre.

Ha az idő lejárt, kérjük meg a szóvivőket, hogy mutassák be a feladatukat és annak megoldását! 
A feladat lezárásaként készítsünk az ünnepi asztal körül egy csoportképet! 

3. A HOSSZÚ ÚT • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Isten szabadítót küld: Jézus Krisztus születése - videó; M4: Mária és József útja 
Názáretből Betlehembe; M7: Mária és József útja- videó; M5: Názáret-Betlehem-útvonaltervező; M6: 
Segédlet az utcaképnézethez

3.1. A történet folytatása

Folytassuk a történet megismertetését a gyerekekkel (állítsuk meg a videót ennél a mondatnál: „Pedig na-
gyon is szükségük lett volna rá!”) (M1)

3.2. Mutassuk meg a térképen a gyerekeknek a két város elhelyezkedését! Beszélgessünk a tá-
volságról, az útviszonyokról, az út körülményeiről!

3.3. Mária és József útja 

Nézzünk meg közösen egy videórészletet Mária és József utazásáról (M7)! 
A videó megtekintése után beszélgessünk, milyen nehézségeik lehettek az út során!
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3.4. Útvonaltervezés

Nézzük meg egy útvonaltervezőben (M5), hogy ma mennyi idő lenne elgyalogolni Názáretből Betlehembe! 
Érdekességképpen belenagyíthatunk a térképbe és az útvonalon egy-egy pontra, majd az „utcaképre” kat-
tintva körbe is tudunk nézni (M6)!  

Jézus szülővárosa Názárettől délre található, nem azonos a Názárethez közel eső Bethlehem of Galilee 
elnevezésű mohav-val!  

4. HÁTIZSÁK • 20 PERC

Mellékletek: M7: Hátizsákok

Gondold végig és tervezd meg, mit készítenél össze, ha apa a következőket hozza tudomásodra: 
Holnap 11 km-t teszünk meg az erdei turistaúton, 320 m lesz a szintemelkedés. Az időjárásjelentés bizonyta-

lannak mondta az időt, helyenként zápor várható, de a nappali hőmérséklet tökéletes lesz egy kiránduláshoz. 
Szerintem, ha kényelmesen haladunk, akkor is 3 óra alatt megtesszük az utat. A turistaháznál rakhatunk egy 
kis tüzet és süthetnénk valamit. 

Osszuk ki a hátizsákokat a gyerekeknek, rajzolják oda, ami belekerül, és fogalmazzanak meg néhány jó ta-
nácsot, amire érdemes odafigyelni! 

Ismertessük egymással a megoldásainkat! 

5. KÉZMŰVESKEDÉS • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, ragasztók, ollók, színes ceruzák, filctollak, spatulák, vattapamacsok, 
négyzet alakú papírok (a spatulák méretének megfelelően)
Mellékletek: M8: Jézus születése – minta

Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsék elő ragasztóikat, majd osszuk ki a négyzet alakú papírokat és a 
vattapamacsokat! 

Vetítsük ki a gyerekeknek a mintamunkadarabot.
A feladat, hogy rajzolják le a betlehemi istálló jelenetét, színezzék ki, majd a képhez hasonlóan ragasszák fel 

a spatulákat a papírra. Szép karácsonyi dísz lehet belőle! 
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CSÜTÖRTÖK
Összesen 140 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• M2-es mellékletek felragasztása a gyerekek székeinek aljára.
• Tornateremben/szabadban a kétféle akadálypálya előkészítése. (2. és 5. feladat.)

1. ÖRÖMSZERZÉS • 20 PERC

Eszközök: Írólapok, filctollak, színes ceruzák, Fekete Péter vagy memóriakártya 

1.1. Beszélgessünk!

• Elevenítsük fel, hogy Jézus milyen ajándékokat kapott és kiktől az Ő megszületésének örömére!  
• Volt-e mostanában valaki, akit megajándékoztál? Mivel ajándékoztad meg? Neked milyen ajándékkal 

lehet örömöt szerezni? 

1.2. Családvirág

Osszunk ki a gyerekeknek egy-egy írólapot! 
• Kérjük meg őket, hogy rajzoljanak rá egy olyan virágot, ami kitölti az egész lapot, és annyi szirma legyen, 

ahány családtagjuk van (testvéreket, szülőket számítsuk ide)!
• Kérjük meg őket, hogy adjanak nevet a szirmoknak a családtagoknak megfelelően, majd írják bele, hogy 

mivel szereznének nekik örömet!  Hallgassuk meg a gyerekeket, indokolják meg, hogy kinek miért azzal 
szereznének örömöt, amit megneveztek! 

• Beszéljük meg, hogy csak ajándékkal lehet-e örömöt szerezni a másiknak? Lehet-e ajándék a segítség-
nyújtás, a közös idő, egy ölelés? Hogyan és miért? 

1.3. A jó szó ajándék!

Osszuk ki egy (pl. Fekete Péter) párosító kártyajáték lapjait úgy, hogy a létszámot vegyük figyelembe, majd 
kérjük meg a gyerekeket, hogy keressék meg a párjukat! Ha megtalálta ki-ki a maga párját, kölcsönösen 
foglalják össze, hogy mit szeretnek a másikban, miért tudnák megdicsérni, melyik tulajdonságáért tisztelik 
az osztálytársukat! 

2. BIZALOMJÁTÉK • 30 PERC

Eszközök: Kendők, ugrálókötelek, akadálypályához szükséges eszközök

Keressünk egy tágas helyet (szabadban vagy tornateremben) és építsünk egy általunk kitalált akadálypályát. A 
korábban kialakult párok egyik tagja kösse be a másik szemét, majd mindketten fogják meg egy ugrálókötél vé-
geit. A feladat, hogy a kötél és irányító szavak segítségével a „vezető” kísérje végig a társát a pályán. Fontos, hogy 
fizikailag egymáshoz nem érhetnek. Ügyeljünk a sérülés elkerülésére! Ha végigjutottak, cseréljenek szerepet. 
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Fontos szerep hárul mindkét tanulóra: elfogadod-e azt, hogy irányítanak, tudsz-e ügyesen, szépen irányítani? 
Értékeljük a feladat teljesítését! Kinek hogyan sikerült? Mit csinálnának másképpen? 

3. ANGYALDÍSZ • 20 PERC

Eszközök: Ollók, ragasztók, filctollak, fonalak, A/6-os papírlapok
Mellékletek: M1: Angyaldísz; M2: Mondatbank

Az adventi időszak különösen alkalmas arra, hogy a családtagok egymás iránt kifejezzék a kedvességüket, 
szeretetüket! 

Készítsük el a mellékletben található angyalkát! 
• Nyomtassuk ki félkemény papírra. 
• Készítsünk el egy mintadarabot és mutassuk meg a gyerekeknek.
• Osszuk ki a gyerekeknek a sablonokat – színezzék ki, vágják körbe és állítsák össze! 
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondoljanak négy családtagjukra (vagy akár egyszerre az egész családra) 

és gondolkodjanak azon, hogyan tudnának nekik örömet szerezni. 
• Osszunk minden gyermeknek 4 db papírt és kérjük meg őket, hogy írják fel a vállalásaikat! Azoknak, 

akiknek nincs ötletük, ajánljunk fel a mondatbankunkból.
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy a tekercseket egyenként kis fonallal kössék össze és helyezzék az an-

gyalfigurába.

4. KÁRTYAJÁTÉK • 25 PERC

Mellékletek: M2: Szó- és mondatkártyák

Kérjük meg a gyerekeket, hogy a vegyék le a székük aljára előzetesen felragasztott kártyákat (M2).
• Azoknak, akiknek a kártyája egy fél mondatot tartalmaz, a feladatuk a mondat befejezése.
• Azoknak pedig, akik szavakat látnak a kártyáikon, az a feladatuk, hogy mondjanak vele egy (önkifejező) 

állítást magukról, a többiek pedig döntsék el, hogy szerintük az igaz-e vagy hamis. 
Az a legjobb, ha minden gyermeket meg tudunk hallgatni. 

5. SOR - ÉS VÁLTÓVERSENY • 45 PERC

Eszközök: Zsámolyok, Józsefnek: saru, köpeny, hosszú ruha, bot, mellény, ácskalapács, kötél, Máriának: 
ruha, saru, fejére kék lepel, bepólyált baba, szalma fekhely, báránybunda, kosár; tömött hátizsák és kar-
kosár

• Alkossunk két csapatot, majd készítsünk a csapat elé egy felfordított zsámolyt, a játékpálya végén pe-
dig egy zsámoly tetejére álljon fel az egyik csapatnál egy fiú, a másiknál egy lány! Az induló zsámolyba 
tegyünk bele olyan kellékeket, amellyel Máriát és Józsefet tudjuk felöltöztetni, megjeleníteni. Minden 
játékos csak egy kelléket vihet ki a zsámolyon álló csapattársának.

• Mária és József útjának viszontagságait kifejezhetjük egy nehezített akadálypályával, pl.: ferdepad a 
szekrényen, átbújni valami alatt, átugrani kirakott akadályt stb. Az akadálypályán az előbbi csapatok 
vesznek részt. Az a csapat nyer, amelyiknél a leggyorsabban visszaér az utolsó játékos is. 

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály
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• Az előbbihez hasonló sorversenyben a cipekedést jelképezve az a feladat, hogy az első játékos egy 
tömött (nem túl nehéz) hátizsákkal, karján megrakott karkosárral elfut a zsámolyig, ott leteszi a terhét, 
visszafut a sorhoz, majd pacsival indítja a következő versenyzőt, akinek a feladata a csomagokat visz-
szavinni a következő játékosnak, és így tovább. 

• A következő feladat az összetartásról szól: a feladat, hogy a csapatok álljanak egy sorba, karjaikkal 
kapaszkodjanak össze, majd a zsámolyt megkerülve érjenek minél hamarabb vissza a kiindulóponthoz 
úgy, hogy közben nem szakadnak szét. Ha elszakad a lánc, a kört újra kell kezdeni. A játékot nehezíthet-
jük akadályokkal is.

PÉNTEK
Összesen 180 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• A tervezet célja a kicsit szabadabb, karácsonyi hangulat megteremtése, ezért érdemes a gyerekeket már 
ilyen hangulatú teremben várni

• Készítsük elő a termet 5 különböző állomásra, illetve egy külön helyet a hét során készített munkada-
rabok kiállításának (ehhez szedjük össze a gyerekektől a produktumaikat!)

• Az elmúlt hét eseményeinek fotóiból készíthetünk egy egyszerű diavetítést, amelyet a program során 
folyamatosan vetíthetünk

• Hívjuk meg a szülőket a családi délutánunkra, szerezzük be a szükséges kellékeket a kézműveskedés-
hez, mézeskalácssütéshez.

1. ÖSSZEFOGLALÁS • 20 PERC

1.1. Leltár

Beszélgessünk a gyerekekkel az elmúlt hét eseményeiről! Kérjük meg őket, fogalmazzák meg a héthez kö-
tődő érzéseiket, pl. mikor érezték legjobban magukat, mit visznek magukkal, mit tanultak magukról és a 
közösségeikben betöltött szerepükről stb. 

1.2. Munkadarabok kiállítása

Az összegyűjtött munkadarabokból készítsünk közösen egy kiállítást az arra kialakított helyen!
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2. ZÁRÓTEVÉKENYSÉGEK • 40 PERC

Osszuk négy csoportra a gyerekeket úgy, hogy előre kivágott („karácsonyi színű”, pl. piros, zöld, arany, fehér) 
kártyákból húzatunk velük. Azok kerülnek egy csoportba, akik azonos színt húztak. A feladatokat forgószín-
padszerűen működtessük, vagyis minden állomáson 35 percet töltsenek a csoportok.

Az állomások a következők: 
• Igéskártyák készítése
• A születéstörténet megjelenítése állókép formájában
• Ablakdísz készítése az osztályterembe
• Mézeskalácsok formázása, sütése

1. állomás: Igéskártyák készítése

Eszközök: Kartonpapír, ollók, ragasztók, filctollak, színes papírok, színes ceruzák, lyukasztó, szalagok
Mellékletek: M1: Karácsonyi Igeversek; M2: Kártyaformák

A cél, hogy az Igéskártyák ne csak ajándékkísérőként, hanem akár csomagdíszként is használhatóak legyenek.
Célszerű előre nyomtatott ünnepi formákat előkészíteni (M2), de adjunk lehetőséget tetszőleges formák 

kialakítására is. Szegélydíszítését karácsonyi motívumokkal tervezhetjük meg a gyerekekkel. Előzetesen gyűjt-
sünk karácsonyi Igeverseket és kérjük meg a gyerekeket, hogy ezekből válogassanak a kártyákra, de használ-
hatjuk az M1 mellékletet is. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy ha idejük engedi, családjuk több tagjának is készítsenek egy-egy kártyát és 
próbálják meg azokat személyre szabottan díszíteni. 

2. állomás: A születéstörténet megjelenítése állókép formájában

Eszközök: jelenetcímek, kellékek, pl.: Názáretből Betlehembe: nagy csomagok, asztal letakarva barna text-
íliával a teve megjelenítéséhez stb. Napkeleti Bölcsek: selyem, korona, turbán, ékszer, ládika, arany, ezüst. 
Pásztorok: kucsma, bekecs, botok, tarisznya, bárány. József: barna textília, saru, fejkötő, szakáll. Mária: fehér 
lepedő, kék textília, fejkendő. Angyalok: fehér lepedők. Istálló: szalma, Kisded, csillag, állatok (akár plüssök)

A terem egyik sarkában készítsünk elő kellékeket és eszközöket, amelyek Jézus születéstörténete epizódja-
inak megjelenítését teszik lehetővé. (Segítségképpen érdemes jól látható helyre kiragasztani egy papíron a 
jelenetek címeit.) 

Kérjük meg a csoportot, hogy a felkínált kellékek alapján idézzék fel a történet állomásait, és a csoport 
minden vagy a lehető legtöbb tagja vállaljon magára egy szerepet a jelenetből (nemcsak személyeket lehet 
választani, hanem pl. épületek megformálását, mellékszereplőket stb. is) 

Egy-egy jelenet után kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak össze egy állóképbe, és legyenek különös tekin-
tettel a szereplők érzelmeinek kimutatására! Minden jelent után készítsünk róluk fényképet.

A jelenetek után kérjük meg a gyerekeket, hogy mindent pakoljanak vissza.

3. állomás: Ablakdísz készítése az osztályterembe

Eszközök: Fonalak, ollók, színesceruzák, filcek, ragasztók
Mellékletek: M3: Ablakdíszsablon és bemutató

Napkeleti bölcsek látogatását idézik.
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4. állomás: Mézeskalácsok formázása, sütése

Eszközök: Liszt, tojás, méz, sütőpor, cukor, sodrófa, gyúrótábla, szaggatóforma

Ezt az állomást célszerű az iskola konyhájában megvalósítani vagy legalábbis olyan helyen, ahol van sütési 
lehetőség.

A gyerekek előtt állítjuk össze a tésztát, a szükséges alapanyagok felsorolásával, a fűszerek megismerésével, 
megszagolásával. Készítsünk elő szaggatóformákat, kicsi nyújtófát, deszkát. Mindenki kapjon annyi anyagot a 
kigyúrt tésztából, hogy nyújtás után legalább 4-5 formát ki tudjon szaggatni. Sütőbe tesszük, majd 15 perc alatt 
kisütjük. A rendrakás is a munkafolyamat része.

3. SZÜLŐK BEVONÁSA A TÉMAHÉT ZÁRÁSÁBA • 2 ÓRA

Eszközök: Nejlonzacskók (kicsi), robotgép, tojásfehérje, porcukor; koszorúalap, gyertya, gyertyaalátét, 
ragasztópisztoly, spárga, szalagok, glitterek, csillámok; laptop, projektor; 
tea, vízforraló, cukor, citrom

• Díszítsük ki a délelőtt megsütött mézeskalácsokat tojásfehérjéből, cukorból felvert habbal. 
• Készítsünk közösen a szülőkkel adventi koszorúkat és ajtódíszeket! Ennek feltétele, hogy az ehhez szük-

séges kellékeket összegyűjtsük! (toboz, makk, csipkebogyó, szalagok, makk, fenyő- és tujaágak, mogyo-
ró). A koszorúalapot a gyertyákat mindenki otthonról hozza. 

• Vetítsük le számukra a délelőtti állóképek fotóit és tekintsék meg a kiállítási anyagot!
• Készítsünk közösen narancsos, almás-fahéjas teát! A szeretetvendégség jegyében hozott sütemények-

kel vendégeljük meg egymást, megteremtve ezzel a beszélgetés lehetőségét is.  
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HÉTFŐ
Összesen 145 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• A pedagógus készítse el a saját családfáját a nagyszülőkig bezárólag, születési dátummal együtt. Ezt a 
foglalkozás egy adott pontján példaként tudjuk megmutatni a gyerekeknek! (Célszerű lehet ezt kivetí-
teni, hogy mindenki jól láthassa. Ehhez érdemes vagy egy online családfakészítő programot használni, 
vagy egy papírra lerajzolni, majd beszkennelni vagy lefotózni.) Fontos, hogy valóban egy faillusztrációra 
készüljön a mintánk! 

• Kérjünk a gyerekektől erre az alkalomra egy előre elkészített listát a családtagjaikról és az ő születési 
adataikról, a nagyszülőkig bezárólag! (A családfát ne terjesszük ki egészen unokatestvéri szintre, ezt 
szorgalmi feladatként lehet adni.)

• Ünnepekhez kapcsolódó szavak elrejtése a teremben (részletes leírás: 5. feladat, M3)

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apacuka – Családfánk – videó

Hallgassuk/ nézzük végig a mellékletben található videót (M1)! 
A videó után kérjük meg a gyerekeket, hogy próbálják összeszedni, mi minden hangzott el a családdal kap-

csolatban! Kérdezzük meg, ki az, aki valamelyik részletben a saját családjára ismert? 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy mivel ezen a héten minden nap a családé lesz a főszerep, ezért ez a dal 

lesz a napindítónk. Ez azt jelenti, hogy minden napunk ezzel fog kezdődni, tehát amint meghallják, pakolják el, 
amivel éppen foglalkoznak, menjenek a helyükre, és ha szükséges, tegyenek rendet az asztalukon. 

2. AZ ÉN CSALÁDOM • 15 PERC

Kezdjük a témahetünket egy általános, feltérképező beszélgetéssel:
• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit jelent számukra a család! 
• Mi a jelentősége az ő életükben? 
• Szerintük mi értelme van, miért jó? 
• Mi az, amit a saját családjukban a legjobban szeretnek? 
• Mi az a családi esemény vagy szokás, amit az évben a legjobban várnak? 

3. CSALÁDFA • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, a pedagógus családfája, előre nyomtatott családfasablonok és kreatív 
anyagok, eszközök az önálló alkotáshoz

3. 1. Mi az a családfa? 

Vetítsük ki az előre elkészített családfánkat! Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy tudják-e, mit látnak! 
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Próbáljuk meg a családfát közösen értelmezni! 
• Mit gondoltok, miért pont úgy hívják ezt az ábrát, hogy családfa? 
• Miért pont egy fára készült, miért pont ez lehet a család szimbóluma? 
• „Ellenőrző” kérdéseket is feltehetünk – hogy hívják az apukámat? Hogy hívják a testvéremet? Hogy hív-

ják édesanyám testvérét? Hogy hívják az apai nagymamámat? stb.

3.2. Az én családom

Osszuk ki a gyerekeknek a családfasablont! Értelmezzük közösen!
Kérjük meg a gyerekeket, hogy próbálják meg önállóan kitölteni az előzetesen elkészített családi lista és 

adatok alapján! Ha szívesen töltünk több időt a feladattal, kérjük meg a gyerekeket, hogy ha tudják, rajzolják 
is le a családtagjaikat a nevük mellé! 

Szedjük össze az elkészült munkákat és a témahét utolsó napján állítsuk ki a családfákat!

A saját család érzékeny téma is lehet. Különösen figyeljünk arra, hogy empátiával kezeljük a haláleseteket, 
a családban történt egyéb töréseket, különleges eseményeket. Segítsük a tanulókat abban, hogy 

ha szeretnék beszéljenek róla, de ne erőltessük. A családfa készítése jó lehetőség arra, hogy osztályfőnöki 
munkához is benyomásokat nyerjünk a gyerekekről.

4. ROKONI KAPCSOLATOK • 5 PERC

Mellékletek: M2: Rokoni kapcsolatok – tankocka

Ismételjük, ismerjük meg rokoni kapcsolataink elnevezését! 
Lehetőség szerint a digitális táblánál oldjuk meg közösen a mellékletben található feladatot (M2)! 

5. CSALÁDI SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK • 25 PERC

Eszközök: Blu tack
Mellékletek: M3: Ünnepekkel kapcsolatos képek; M4: Ünnep-oldal

• Osszuk a gyerekeket a családban megélt ünnepeinknek megfelelő számú csoportra és a táblára egymás 
mellé írjuk fel oszlopokban az ünnepek neveit (karácsony, húsvét, születésnap, keresztelő, gyereknap, 
esküvő, anyák napja).

• Minden ünnephez előzetesen rejtsünk el a teremben olyan képeket/szavakat, amik ahhoz kapcsolód-
nak (ünnepenként 5 db-ot)! Kérjük meg a csoportokat, hogy keressék meg a saját ünnepükhöz kapcso-
lódó képeket/szavakat, majd a táblán ragasszák fel a megfelelő helyre. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, 
hogy a másik ünnephez tartozókat hagyják ott, ahol találták, illetve hogy minden ünnephez 5 db jellem-
zőt kell találniuk! Vajon melyik csapat találja meg először az összeset?

• Miután ezeket összegyűjtöttük, osszuk ki az előre kinyomtatott Ünnep-oldalakat és kérjük meg a gyere-
keket, hogy az ünnepek neve alatt található négyzetek egyikébe rajzoljanak egyetlen egyszerű jelképet, 
ami számukra meghatározó azon az ünnepen, a másikat pedig színezzék ki olyan színnel, amelyik sze-
rintük a leginkább illik hozzá (szabad színasszociáció)! A feladat elvégzése után beszélgessünk arról, 
hogy ki milyen ikont és ki melyik színt választotta az egyes ünnepekhez és miért.
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6. MEGHÍVÓ • 15 PERC

Eszközök: Különböző színű félbe hajtott A/5-ös kartonok  (egyik belső oldala előre vonalazva), filctoll, 
színes ceruza

A következő feladat, hogy találj ki egy új családi ünnepet és készíts hozzá meghívót! Gondold ki, hogy mit 
– vagy kit – ünnepeltek, mi lesz az ünneplésetek tárgya és témája! Alkoss hozzá képet, szövegezd meg és 
díszítsd ki a lehető legszebben a meghívód! 
Figyelj arra, hogy:

• legyen az eseményednek egy frappáns neve,
• jelöld meg, hogy hol, mikor és hány órára várod a családot és
• van-e bármilyen extra kérésed az érkezőkhöz! 

7. CSALÁDI GAZDÁLKODÁS, CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS • 30 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz, számítógép, kivetítő, papír vagy füzet, íróeszközök
Mellékletek: M5: Családnevek; M6: Közért

Véletlenszerű sorsolással alakítsunk családokat: Erős, Bátor, Szép, Ügyes, Csendes, Nemes család (a létszám-
tól függően 4-5 fős családok alakuljanak). A családneveket tegyük be egy kalapba, a gyerekek pedig húzzák 
ki, melyik család tagjai lesznek. 

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a szüleiknek egyáltalán nincs könnyű dolguk – sokat dolgoznak azért, hogy 
a családot el tudják tartani és mindenkinek meg tudják adni azt, amire szüksége van. A munkájukért általában 
havonta pénzt kapnak, ebből kell kigazdálkodniuk mindazt, amire abban a hónapban költeni kell. 

A következő feladatok során egy kicsit belekóstolunk abba, mennyire oda kell figyelni a pénz jó beosztására! 

a) 10 db tippelős kérdést fogok feltenni. Amelyik csapat a legközelebb jár a megoldáshoz, az kap egy pon-
tot. Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb pontot gyűjti.

 Tippelj! Mennyibe kerül (átlagosan)
• egy Balaton szelet, 
• egy kifli,
• egy doboz tej, 
• egy ebéd az iskolában,
• otthoni internet egy hónapra,
• egy kg fehér kenyér,
• úszásoktatás egy hónapra,
• 10 tojás,
• egy családi pizza,
• egy doboz lázcsillapító (Algopyrin) 

b) Vetítsük ki a mellékelt képet (M6)!
 Vásárolj be reggelire a családodnak úgy, hogy egy fix összeg áll a rendelkezésedre (Adjunk meg egy 

reális keretösszeget)! Figyelj arra, hogy a család minden tagjának jusson a reggeliből! Írd le, hogy mire 
mennyit költöttél! 

c) Beszélgessünk! Kaptok-e zsebpénzt? Mire használjátok fel? Be tudjátok-e osztani? Miért jó, hogy kaptok 
zsebpénzt?
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8. EBÉD – ARAT – JÁTSZIK • 10 PERC

Alakítsunk ki elegendő helyet a következő mozgásos feladatnak vagy menjünk a szabadba, tornaterembe! 
• Minden gyerek keressen magának egy párt, majd alakítsunk két kört, egy külsőt és egy belsőt. A pár 

egyik tagja a belső körben áll, a másik a külső körben, és hogy összetartozásukat jelezzék, a külső kör-
ben lévő játékos a belső körben álló társa vállára tesz a kezét. A külső körben álló játékosok lesznek a 
„szülők” , a belső körben állók a „gyerekek”. 

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy üdvözöljék egymást: „Szia Apa!/Anya” „Szervusz Kisfiam/Kislányom!” 
• A játékvezető három vezényszóval irányítsa a játékot:

– „Elmentem aratni!” – ekkor a szülők sora (külső kör) elköszön a gyerekétől jobbra fordul és elkezde-
nek körbe szaladni. 

– „Elmentem játszani!” – gyerek elbúcsúzik a szülőtől és balra fordulva elkezd körbe szaladni. 
– „Ebéd!” – minden játékosnak a lehető legrövidebb úton a szülőjéhez kell szaladni. 

A kipróbálás időszakában érdemes csak az egyik kört futtatni felváltva, de amikor a szabályok világossá válnak, 
mindenki számára mindkét kört érdemes mozgatni. Szerepet is cserélhetnek a párok a változatosság kedvéért. 

Ügyeljünk arra, hogy ne váljon a játék unalmassá, de ne is gyorsuljon fel túlságosan, tartsuk meg a játék 
biztonságához szükséges szabályokat, dinamikát.  

A játék forrása: Ebéd–arat–játszik – Játék az osztályban (Besnyi Szabolcs, Urbán Mónika), Katalizátor Peda-
gógusképző Bt., 2017

9. ÖSSZEGZÉS • 10 PERC

Kérjük meg a gyerekeket, hogy értékeljék a mai napot hasonló kérdések segítségével: melyik feladat tetszett 
a legjobban, mikor érezted magad a legjobban stb.?

KEDD
Összesen 185 perc + sütési idő

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• A foglalkozás 2. pontjához online feladatcsomag tartozik, érdemes előre kiválasztani, melyik feladatok-
kal dolgoznánk szívesen.   

• A foglalkozás során kenyérsütésre is sor kerül, ezért fontos előzetesen egy sütésre alkalmas helyet ke-
resni vagy megbeszélni az iskolakonyhán. 

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apapcuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk le, majd állítsuk le!
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2. MÓRA FERENC ÉLETE ÉS ELBESZÉLÉSÉNEK MEGISMERÉSE 

 • 30 PERC

Eszközök: Digitális tábla, ceruza
Mellékletek: M2: Móra Ferenc; M3: Régi mesterségek – online feladatok; M4: Móra Ferenc – Mindenna-
pi kenyerünk

2.1. Ismerkedés az íróval

Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy hallották-e már korábban Móra Ferenc nevét vagy olvastak-e tőle valamit!
Vetítsük ki a mellékelt képeket (M2) és mondjunk egy pár szót Móra Ferencről! Beszéljük meg szülei mester-
ségeit is!

2.2. Régi mesterségek

Ismerkedjünk meg régi mesterségekkel! Nyissuk meg a mellékletben található feladatbankot (M4) és játsz-
szunk az előre kiválasztott játékokkal! 

2.3. Mindennapi kenyerünk

a) Osszuk ki minden tanulónak Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk című elbeszélését! Olvassuk el közö-
sen! Kérjük meg a gyerekeket, hogy az olvasás során ceruzával húzzák alá az ételfélék elnevezését!  

b) A történet elolvasása után beszélgessünk: Szerették egymást ebben a családban a családtagok? Ma-
gyarázzátok is meg a válaszotokat!  

c) A kis Móra Ferkó megtanulta, hogy miért fontos naponta imádkozni azért, hogy a „mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma”. Ti mit gondoltok erről?

3. KENYÉRSÜTÉS • 30 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró, 5 szita, tál, keverőeszköz, konyharuha, só, liszt, víz. 
Legalább egy mérleg, mérőpohár, szárított élesztő és sörélesztő, magok
Mellékletek: M5: Kenyérsütés – videó

3.1. Felkészülés a kenyérsütésre

Csoportban fogunk dolgozni, így kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak össze a tegnap alakult családok!
Ha a csapatok megtalálták a helyüket, nézzük meg, hogyan készül a kenyér (M5)!

3.2. Pékes

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy kenyeret fogunk sütni. Mielőtt bármit is tennénk, kérjük meg őket, hogy 
mossák meg a kezüket. 
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Pakoljuk ki egy hátsó asztalra hozzávalókat, segítsünk a kimérésben, egy-egy csoportnak a hozzávalók ösz-
szekészítésében. Lássák a folyamatot a gyerekek! Állítsuk össze a kenyértésztát, takarjuk le és a terem egy 
langyosabb részén a családtáblákkal megjelölve azt, hagyjuk pihenni a tésztát kb. 1,5-2 órát!

Megjegyzés: Tervezzünk időt az előkészületre, az elpakolásra. Ha nincs az iskolának tankonyhája, 
akkor a terem egy szegletén kialakíthatunk egymástól távolabbra húzott munkafelületet és csak 

a legvégén pakolunk el, amikor a kenyér már a sütőbe kerül. 
Ajánlatos pedagógus társat, asszisztenst vagy szülőt bevonni a feladathoz. 

4. FELADATOK A CSALÁDBAN • 30 PERC

Eszközök: Füzet, tolltartó
Mellékletek: M6: Móra Ferenc – Nagyapó

4.1. Munkamegosztás

Alakítsunk ki három oszlopot a füzetünkbe, az első oszlop tetejére írjuk fel pirossal Anya, másodikra Apa, 
harmadikra Gyerekek.

Házimunkákat fogok felsorolni, írd abba az oszlopba a munkát, aki nálatok ezt elvégzi! Minden új feladatot 
új sorba írj, hogy lásd a végén, ki végzi a legtöbbet! Ha többen is végzik, több személyhez is beírhatod!

Házimunkák: bevásárlás, mosogatás, teregetés, vasalás, porszívózás, portörlés, ruhák összehajtogatása, fő-
zés, fűnyírás, kertészkedés, sütés, asztal megterítése, felmosás, asztal lepakolása, fürdőszoba takarítása, sze-
mét kivitele, kutya sétáltatása, favágás, befűtés, kerítésfestés, állatok ellátása, autómosás, virágöntözés, aján-
dékcsomagolás, meghívókészítés.

Hasonlítsuk össze a feladatoszlopokat! 
• Igazságosan veszitek-e ki a feladatokból a részeteket? 
• Van-e nálatok olyan, aki túl sok feladatot végez? Tudunk-e átvenni a feladataiból? – ha átveszünk a 

feladataiból, megajándékozzuk egy kis szabadidővel.

4.2. Nagyapó

Hallgassuk meg a mesét (M6)! 

Beszélgessünk:
• Hogy tetszett a felolvasott történet? 
• Nálatok hogyan segítenek a nagyszülők? 
• Hogyan vannak jelen a családi életetekben? 
• Ti mit szoktatok segíteni nekik?
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5. SZERETETNYELVEK A CSALÁDBAN ÉS 

AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGBEN • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M7: Szeretetnyelvek

Vetítsük ki a szeretetnyelvek ábráját (M7) és beszélgessünk! 
• Mit gondoltok magatokról, nektek mi a szeretetnyelvetek a felsoroltak közül, nektek mivel lehet örömet 

szerezni? 
• Honnan tudjuk, hogy a családban kinek mivel tudunk örömöt szerezni? Szoktatok erre figyelni? 
• Miért fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mivel tudunk örömöt szerezni a környezetünkben élőknek? 
• Számotokra mi jelentenek az egyes szeretetnyelvek? Tudtok rá példát mondani a saját életetekből?

6. AJTÓDÍSZ • 30 PERC

Eszközök: Spatulák (fejenként 5 db), négyzetre vágott papírok, ollók, ragasztók, színes ceruzák
Melléklet: M8: Ajtódísz

Készítsünk a mellékelt képnek megfelelően egy kis ajtódíszt a családunkról a mai nap és a közelgő advent 
örömére! 

7. KENYEREK MEGSÜTÉSE ÉS KÓSTOLÓ • 30 PERC + SÜTÉSI IDŐ

Eszközök: Sütő, tepsik, kések, lekvár, vaj

Tekintsük meg a kenyereinket, hajtogassuk át a tésztát, helyezzük sütőedénybe, majd mehetnek a kenyerek 
a sütőbe! 

Ha kisültek a kenyerek, üljenek újra össze a családok és közösen fogyasszák el kenyereiket, ha elkészültek! 
Készülhetünk lekvárral, vajjal a kenyerek mellé.

SZERDA
Összesen 180 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Terem átrendezése a csoportmunkára.
• Ajándékozandó alapítvány kiválasztása (4. feladathoz).
• Kérjünk az iskolakonyháról előzetesen étkészletet – csoportlétszámnak megfelelő tányérokat (laposat 

és mélyet), evőeszközöket, poharakat!
• Foglaljuk le előzetesen a tornatermet a nekünk szükséges időpontra!
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1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apapcuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Kérjük meg a gyerekeket, hogy a zene alatt rendeződjenek csoport-
ba az előző napoknak megfelelő családok szerint! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk el, majd állítsuk 
le a zenét! 

2. TÁRSASPARTI • 20 PERC

Eszközök: Társasjátékok, kártyajátékok

Készítsünk ki egy központi asztalra különböző társasjátékokat és adjunk lehetőséget a családoknak arra, 
hogy a kiválasztott játékkal játszanak! 

Ne hosszadalmas, végnélküli játékokat válasszunk, 
hanem csattanós, nevetős, pörgős társasokat, kártyákat! 

3. MÓRA FERENC: A KIS BICEBÓCA • 30 PERC

Eszközök: Papír, ceruzák, íróeszközök, digitális tábla
Mellékletek: M2: Móra Ferenc – A kis bicebóca; M3: Bicebóca – kvíz

3.1. Pálistók Peti

a) Osszuk ki minden gyereknek a kinyomtatott történetet! Olvassuk el együtt, közben húzzuk alá azokat a 
jegyeket, jellemzőket, amik a főszereplő külsejére, megjelenésére utalnak. 

b) Vegyük elő a füzetet, az aláhúzott információk alapján rajzoljuk le Pálistók Petit!
c) Soroljuk fel, hogy mi mindent hoztak a gyerekek Petinek? Írjuk is le a rajzunk hátoldalára!

• Mit gondoltok, miért volt aznap délután olyan nagy csend, miért voltak olyan jók a fiúk?
• Tudtok arra példát mondani, hogy ti jók voltatok valakihez vagy felismertétek, hogy a segítségetekre 

szorul?

3.2. Egy kis matek

Mennyit fizetnénk ma a cukrászdában, ha megvennénk a dobostortát, a mákos kalácsot és a buktát a követ-
kező árak mellett? Dobostorta: 670 Ft, Mákos kalács: 450 Ft, Bukta: 350 Ft

Számold ki a rajzod hátulján! Mennyit kapnék vissza 1500 Ft-ból a pénztárnál?

3.3. Bicebóca – kvíz

Oldjuk meg közösen az online kvízt (M3)! 
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4. KARÁCSONYI ÜDVÖZLŐLAPOK • 20 PERC

Eszközök: Színes kartonok, papírok, filctoll, ragasztó, olló, zsinórok, ceruzák, díszítőkellékek

Az előzetesen kiválasztott alapítvány vagy annak támogatottjai számára készítsünk karácsonyi üdvözlőlapokat!
Engedjük a gyerekeknek, hogy szabadon a maguk elképzeléseit valósíthassák meg! Kérjük meg őket, hogy 

írjanak is egy pár sort a kártyájukra, vagy válasszunk közösen egy karácsonyi Igét, amit a lapra írthatunk (pl. 
osztályige, ha van). 

5. VENDÉG A HÁZNÁL • 45 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tányérok, poharak, evőeszközök, szalvéták; terítők, diók, diótörő, 
kiskalapács, tálca, tál; szalvéta: papír és textil
Mellékletek: M4: A róka és a gólya – videó; M5: Terítés módjai; M6: Szalvétahajtogatás – videó

5.1. A róka és a gólya

Beszélgessünk:
• Hogyan szoktatok vendéget várni? 
• Mi szokott lenni a ti feladatotok? 
• Mi jobb szerintetek: vendégségbe menni vagy vendéget fogadni? 

Ismerjük meg a róka és a gólya történetét (M4)! 

5.2. Vendégvárás

a) Gyűjtsük össze közösen és írjuk fel a táblára, hogy milyen feladatok adódhatnak, ha vendéget várunk 
(pl. bevásárlás, főzés, sütés, terítés, mosogatás, összepakolás, porszívózás, dekoráció készítése stb.)

b) Nézzük meg, hogyan kell szépen megteríteni! Kivetítve láttok erre egy egyszerűbb és egy összetettebb 
módot. A családok terítsenek meg saját asztalaiknál! 

c) Hagyjuk ott egy kicsit a szépen megterített asztalunkat! 
 Alakítsunk ki két munkaállomást – egyet a fiúknak és egyet a lányoknak. 

• A lányok megtanulnak egy szalvétahajtogatást, ezzel fogjuk díszíteni az asztalunkat. 
• A fiúk pedig diót törnek: ebből készül majd az utolsó napon a diós kalácsunk! 

Célszerű, ha ebben a folyamatban két pedagógus vesz részt, egyikük segíti a lányokat, 
másikuk pedig a fiúkat.

d) Mindenki üljön le az asztalhoz! Itt adódhat lehetőség arra, hogy közösen elfogyasszunk valamit, akár 
süteményt, tízórait stb. Ne feledkezzünk meg az étkezés előtti és végi imádságról sem! Akár tanulha-
tunk is egy szép énekes asztali áldást! 
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6. ILLEMKOCKÁK • 25 PERC

Játsszuk el, hogy vendég érkezik! 
• Kérjünk három önként vállalkozót, hogy játsszák el a vendégek érkezését. Legyen az egyikük a vendég-

váró, a másik két gyermek pedig a vendég (egy fiú és egy lány). 
• Kérjük meg a vendégeket, hogy öltözzenek fel (vegyék fel a kabátjukat stb.) és menjenek ki a teremből. 

Szólunk nekik, amikor jöhetnek. 
• Kérjük meg a vendégvárót, hogy telefonon hívja meg a vendégeket. A telefonálás után kérdezzük meg a 

gyerekeket, hogy szerintük udvariasan, illemtudóan telefonált-e? 
• Szólhatunk a vendégeknek, hogy jöhetnek. Ha kopogás nélkül jönnek be a terembe, állítsuk meg a je-

lenetet és kérdezzük meg a többiektől, mi volt a hiba? 
• A továbbiakban figyeljünk a vendégváróra (kabát lesegítése először a lányról, hellyel kínálás, ki mit kér 

stb.), illetve a vendégekre is (megkérdezik, maradhat-e a cipő, nem ülnek le, amíg nem kínálják őket 
hellyel, megköszönik a meghívást stb.).

• A jelenet után megbeszélhetjük a többi gyermekkel, hogy hogyan értékelik a szereplőket, mit csináltak 
jól, ők csináltak volna másképpen vagy mit hiányoltak. 

7. VÁLTÓVERSENY AZ EGYMÁSRAUTALTSÁG JEGYÉBEN • 35 PERC

Eszközök: Konyharuhák, teniszlabdák, zsámolyok, zsákok, bóják, szembekötő kendők

Menjünk a tornaterembe! 
Minden gyermek válasszon magának egy párt! A feladatok a következők: 
a) A konyharuha két sarkát fogja az egyik tanuló, a másik kettőt a másik gyerek és teniszlabdát visznek 

ki a konyharuhán, majd a fordulópontra helyezett megfordított zsámolyba helyezik. A következő pár 
visszahozza. 

b) Zsákon ül az egyik tanuló és a másik húzza, visszafelé csere.
c) A párok homlokuk között tartva a labdát szlalomozva elfutnak a zsámolyig, majd visszafutnak. A követ-

kező pár kifelé fut és visszafelé ők hozzák a homlokuk között a labdát.
d) A pár egyikének szemét bekötjük és a társa irányítja egy pontig a szavaival – lehelyezett bójákat kell 

kerültetni a társsal –, fizikailag nem érhet a társához, nem lökdösheti a megfelelő irányba. A végpont 
után leveheti a kendőt és kézfogással futnak vissza. 

e) Hármasával állnak össze a gyerekek és „gólya viszi a fiát” futnak a kerülőpontig, majd hárman együtt 
szaladnak vissza.

A játékok után beszélgethetünk arról, kinek milyen élmény volt segíteni a másikat vagy éppen rászorulni 
a segítségre. Milyen volt az segítség, amit jó érzés volt elfogadni? Milyen segítség jött volna jól?



CSÜTÖRTÖK
Összesen 155 perc

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apacuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk el, majd állítsuk le a zenét! 

2. MILYEN ÁLLAT LENNÉL, HA? • 15 PERC

Eszközök: Blu tack
Mellékletek: M2: Szókártyák

Készítsünk állatos szókártyákat, majd a kártyákat tegyük fel a táblára! Válasszák ki a gyerekek, hogy melyik 
állattal tudnának leginkább azonosulni, milyen tulajdonságjegyek alapján hozták meg a döntésüket? 

Indokold meg a választásodat! 

3. TÜKÖR RÓLAM • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M3: Tükrök; M4: Én-mondatok

Osszunk a gyerekeknek egy-egy „tükröt” (M3). Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják a tükör fölé: Tükör rólam, 
majd adjunk egy pár percet arra, hogy kidíszíthessék a tükör keretét! 

• Mondatokat fogok kivetíteni egymás után (M4)! Csak azokat írd bele a saját tükrödbe, amelyek igazak 
rád! (Adjunk a gyerekeknek időt, hogy átforgassák magukban a gondolatokat!) 

• Van-e olyan szó, tulajdonság, amit nem ismertél vagy nem használsz? 
• Van-e köztetek olyan, aki szívesen felolvasná és megosztaná a többiekkel a saját tükrének mondatait? 

4. ÖNARCKÉP RAJZOLÁSA • 45 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tükrök, rajzlapok, rajzeszközök
Mellékletek: M5: Portrérajzolási segédanyag

Mindegy gyermeknek osszunk ki egy-egy – most már igazi - tükröt! 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a tükör segítségével próbáljanak meg minél élethűbb önarcképet készíteni 

magukról! Vetítsük ki az arcképrajzolási segédanyagot és beszéljük át! Beszélgessünk arról is, hogy kinek mi-
lyen jellegzetessége van, ami az ő arcát meghatározza! (pl. szemüveg, különleges színű szemek, sűrű szemöl-
dök, göndör haj, kicsit elálló fülek stb.)

Az arcképrajzolási technikát a pedagógus határozza meg. 
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5. A TEST ÉS A LÉLEK EGYSÉGE • 35 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, csomagolópapír, rajzlapok, filctollak, színes ceruzák 
Mellékletek: M6: Csapatfeladatok; M7: Bibliai Ige

5.1. Csoportalkotás

Alkossunk négy csoportot úgy, hogy a gyerekekre való mutatással mondjuk sorban egy-egy évszak nevét. Az 
azonos évszakba kerülők alkotnak egy csoportot.  

5.2. Csoportfeladatok

Minden csapat válasszon egy szóvivőt, majd húzzanak egy-egy kártyát, amely a feladatukat tartalmazza. 
Mondjuk el a csapatoknak, hogy a saját feladatukon kívül még egy minden csapatnak azonos feladatot is 

meg kell oldaniuk: Írjátok le legalább két mondatban, hogy szerintetek mit jelent a kivetített bibliai Ige! 

A kooperatív módszertan szerint a csoporttagokkal szerepkártyát is húzathatunk, hogy 
mindenki kivegye a részét a munkából! 

(Jegyző, Szóvivő, Csendkapitány, Feladatmester, Eszközfelelős, Tapsvezér, Időfigyelő)

Ha szükségesnek látjuk, készíthetünk előre segédanyagokat a csapatoknak! 
Amikor a csapatok elkészültek, kérjük meg a szóvivőket, hogy ismertessék feladatmegoldásaikat. 

6. LELKI EGÉSZSÉGÜNK ALAPJA • 35 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M8: Szituációk

6.1. Beszélgetés

Mit gondoltok, mit jelent az, hogy lelki egészség? Szerintetek mik kellenek hozzá? 

A gyerekek válaszait gyűjtsük össze a táblára! Ha a gyerekek elakadnak, segíthetünk nekik az alábbi példák 
mentén: 

• egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatok
• megbocsátás, harag elengedése
• szeretni és szeretettnek lenni
• napi kapcsolat Istennel, elé letehetjük azt, ami a szívünket nyomja
• hála a sok jóért
• tartozni közösséghez, tenni másokért

Mi az, ami számodra a legkönnyebben megy? Mi az, ami a legnehezebben? 
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6.2. Szituációs feladatok

Vetítsük ki a különböző szituációkat (M8), megoldandó helyzeteket a táblára! Kérjünk önként jelentkezőket, 
akik játsszák el megoldásaikat! 

Ne erőltessük a dramatikus előadást, ha a gyerekek nem vevők rá. 
Ebben az esetben a megoldásokat szóban is megbeszélhetjük.

PÉNTEK
Összesen 105 perc + 120 perc (záródélután)

ELŐZETES FELADATOK:

• A témahét záródélutánjára hívjuk meg előzetesen az osztályba járó gyerekek szüleit! 
• Sütemények készítésére is sor kerül, ezért érdemes előzetesen olyan termet foglalni, ahol van lehető-

ség a sütésre.
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy az adventi koszorú elkészítéséhez hozzanak koszorúalapot, gyertyákat 

és gyertyatüskéket. (Ha van elegendő osztálypénz, szerezzük be ezeket.) 
• Fotós vagy fotózni szerető szülő felkérése a családi portrék elkészítéséhez.

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apacuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk el, majd állítsuk le a zenét!

2. ÉRZÉSEIM A CSALÁDBAN • 30 PERC

Mellékletek: M2: Érzéseim a családban

• Osszunk ki a gyerekeknek egy-egy lapot, amin táblázatszerűen vannak felosztva a jelölt kifejezések 
(M2)!

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy tegyenek azokhoz az elemekhez
– sárga pöttyöt: amik az ő családjukban megtörténtek; 
– zöldet: ami számukra a legnehezebb volt; 
– kéket: amiben leginkább érezték, hogy a család összetart; 
– pirosat: aminek a megoldásához személyes közreműködésükre is szükség volt.

• Tegye fel a kezét, aki tett valahova sárga pöttyöt, zöldet stb.! Ki az, aki szívesen megosztaná az osztály-
lyal/elmondaná a történetet? 
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3. BALESET AZ ISKOLÁBAN • 10 PERC

Eszközök: Írólapok, íróeszközök

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondják el, láttak-e, szenvedtek-e már balesetet az iskolában? (Ha tudunk, 
mondjunk mi is példát!) Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit csináltak abban a helyzetben? Hogyan lehe-
tett volna elkerülni a balesetet? 

Pl.: Az én életemben volt már rá példa, hogy a gyerekek szaladtak, hogy menjek gyorsan, mert valaki meg-
sérült. A baleset úgy történt, hogy két fiú ugratásból, viccelődésből elkezdte egymást kergetni. Az egyikük lába 
beleakadt a pad lábába és elesett. De úgy esett el, hogy a fejét a pad szélének ütötte és bizony felrepedt a bőr 
a fején. A gyerekek nagyon megijedtek, mert erősen vérzett.

Mondjunk néhány jó tanácsot az osztálytársainknak, amivel elkerülhető egy baleset! Válassz ki három jó 
tanácsot és írd le!

Ha szükségesnek látjuk, segítsük a gyerekeket példákkal: Ne szaladgálj az osztályteremben! A felmosott 
padlón könnyű elcsúszni! Ha a lépcsőn ugrabugrálsz, könnyen kifordulhat a bokád! Szúrós, hegyes bottal ne 
szaladgálj! Az iskolai eszközöket rendeltetésszerűen használd! Először gondolkodj, utána cselekedj! Sportolás 
közben figyelj arra, hogy másnak se okozz sérülést! 

4. SZITUÁCIÓS JÁTÉK • 40 PERC

Mondjuk el a szituációkat, majd kérjünk megfelelő számú önként jelentkezőt annak eljátszásához. Adjunk 
időt a szereplőknek a felkészülésre! Ha elakadnak, találjuk ki közösen, mi játszódhat abban a jelenetben! 

Új osztálytárs érkezik: Segítsünk neki, hogy könnyebben beilleszkedjen az új iskolába. Ki vállalja, hogy el-
játssza az új kislányt, ki lesz, aki felkarolja? 

Apa elvesztette a munkahelyét! Ki vállalja, hogy bejelenti a családban a történteket és figyelmezteti őket 
arra, hogy mi lesz ennek a következménye, mire kell felkészülni?

Anya közli, hogy a nagymama lebetegedett és naponta át fog járni hozzá ápolni. A nagymama 20 km-re lakik 
a családtól. Anya bejelentésére vajon hogy reagál a család?

5. HULLÁMVASÚT • 20 PERC

Eszközök: Fénymásolt színezők, színes ceruzák.
Mellékletek: M3: Hullámvasút – videó; M4: Hullámvasút – színező Ige

Ki az, aki ült más hullámvasúton? Milyen élmény volt?

Mutassunk egy videót a gyerekeknek egy hullámvasútról (M3)! 
Kérdezzük meg tőlük, hogy szerintük mit jelent az a kifejezés, hogy „érzelmi hullámvasút”? 

(Az élet egy hullámvasút: lelkileg egyszer fent vagyunk, egyszer lent, és ebben a változásban kell megtaláljuk 
az egyensúlyt, a lelki békénket.)
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Folytassuk a beszélgetést: 
• Mit kezdjünk a jó és a rossz dolgok, a könnyű és a nehéz helyzetek váltakozásával? Van valami jó ötle-

tetek? 
• Ti mit szoktatok tenni, amikor valami jó dolog történik? Mi az első, amit tesztek? Meg tudjátok magya-

rázni, hogy mit éreztek olyankor?
• És ha rossz dolog történik? Hogyan küzdötök meg vele? Adjatok egymásnak jó tanácsokat! Mi az, ami 

ilyenkor nektek bevált? 

A beszélgetés során hangsúlyozzuk ki a gyerekek számára, hogy mit jelent ezen a „hullámvasúton” 
Istennel együtt ülni, mit jelent az Ő kezébe tenni a gondjainkat, vagy neki hálát adni a jó dolgokért!

Egyszer fent, egyszer lent... – hoztam nektek egy hullámvasutas színezőt (M4)! Színezzétek ki a képet, de a 
hintán utazó gyerekek közül csak azt, amelyik benneteket ábrázol! Hogy érzed magad, te fent vagy vagy lent?

6. A TÉMAHÉT ZÁRÁSA • 120 PERC

Eszközök: Kiállító paravánok, kartonpapírok, dekorációs elemek (hópelyhek, csillagok); Liszt, vaj, tojás, 
élesztő, cukor, só, vanília, darált dió, citromhéj. Tankonyha eszközei (gyúródeszka, sodrófa, kenőtoll, kés, 
tepsi); Olló, ragasztó, ragasztópisztoly, gombostű, rafiakötöző. Dekorációhoz: szalagok, tobozok, makk, 
mogyoró, csipkebogyó, bogyók, örökzöld ágak (fenyő, tuja, boróka, rozmaring); 
Rövid, pörgős társasok és kártyajátékok

A heti tématerületek összefoglalásához kiállítást állítunk össze: családfák, ünnepi alkalomra meghívók, aj-
tódísz családi képpel, üdvözlőlapok, önarcképek. 

A gyermekekkel közösen alakítsunk ki ehhez a teret: állítsuk össze a paravánokat, helyezzük fel a képeket, 
készítsük el és tegyük ki a dekorációs elemeket. 

Alakítsuk ki a munkaállomásokat! Ebbe már bekapcsolódhatnak azok a szülők, családok, akik a délutáni 
programon szeretnének részt venni. Kérjük meg a fiúkat a pakolásra, cipekedésre!

A munkaállomások a következők:
1. Diós kalács sütése. A segítséget vállaló anyukák és a kislányok kalácstésztát állítanak össze. A héten a fiúk 
által megtört dió felhasználásával diós kalács készül. Dagasztás után egy órát pihentetjük a tésztát.

2. Diós kalács befejezése: nyújtás, töltés, feltekerés, sütőbe helyezés! 

3. Adventi koszorúk és ajtódíszek készítése

4. Társassarok
Alakítsuk meg a héten megszületett kis családjainkat és tegyük ki a névtáblákat! A jelen lévő szülők álljanak 
be a gyerekeik mellé! Társasjáték családonként kialakított asztalszigeteken. Menet közben cserélhetnek já-
tékot a „családok”.

5. Adventi fotósarok berendezése, ahol családi fotók készülhetnek! 
Berendezésajánlás: fotel, pad, állólámpa, kis asztal adventi koszorúval, kellemes háttér.
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Amint a diós kalácsok elkészültek, ízlésesen tegyük ki egy asztalra, üljünk körbe egy kicsit mindannyian és 
kínáljuk a vendégeinknek. Gazdagíthatjuk a vendéglátást finom teákkal is!  

Beszélgessünk a gyerekekkel a hétről, ki hogyan érezte magát, mi tetszett neki a legjobban! 
Ha van hozzá kedv, énekelhetünk adventi, karácsonyi énekeket, majd imádkozzunk közösen, adjunk hálát 

egymásért és Jézusért!

ÁLDOTT ADVENTET 

MINDENKINEK!



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.)



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?
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• 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)
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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.

114

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 4. osztály



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.

118

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 4. osztály



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.
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FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP
„Minden dolgotok 

szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)
A témakörök kidolgozói:
Családi kör: Gál-Plicher Dorka

Társas kapcsolatok – kommunikáció - konfliktuskezelés: Unger Károlyné
Jellem és értékrend, önismeret, érzelmi intelligencia: Mészáros-Máté Melinda és Máté Kinga

Nemiség, férfi – női identitás, szexualitás, párkapcsolatok: Szűcs-Farkas Milán
Útelágazások, zsákutcák, útvesztők, döntéshelyzetek: Varga Marianna

Általános iskolai 

5-8.ÉVFOLYAMOK
részére

Egyéb célok: 

• Felelős döntéshozatal képességének fejlesztése
• Digitális kompetenciafejlesztés
• Helyes megküzdési stratégiák megismerése
• Helyes és konstruktív kommunikációs képessé-

gek kialakítása
• Ismerkedés az erőszakmentes kommunikáció és 

konfliktuskezelés (EMK) alapjaival
• Nemi identitás, férfi/apa és női/anya szerepek 
• Ismerjék meg a verbális- és nonverbális kommu-

nikációt, az értő figyelem és a tolerancia fontos-
ságát

• Krisztusi családmodell megismerése
• A boldog családi élet elérését segítő lehetőségek 

megismerése
• A reális, egészséges énkép kialakítása, megerősí-

tése; a külső hatások veszélyének feldolgozása, 
az önértékelés fejlesztése

• Vitakultúra kialakítása, fejlesztése

A témanap bemutatása 
és felhasználási javaslata:
A témanap tartalmi, illetve formai kidolgozásának 
alapját a CSÉN 5-8. évfolyamnak szóló kerettanter-
ve határozta meg, ebből választottuk ki az abban 
meghatározott legfőbb célokat és fejlesztési terü-
leteket. Ezek alapján 5 témakör került feldolgozás-
ra, amely tervezetek 45-50 perces időtartamra szól-
nak, így egy témanap keretein belüli felhasználásra 
javasoltak (tehát évfolyamonként 5x45-50 perc). 
Mivel ezek a témakörök önálló nevelési célrend-
szerekkel rendelkeznek, szorosan nem függenek 
össze, tehát feldolgozási sorrendjüket a felhaszná-
lók a nekik megfelelő módon szervezhetik meg.

A témanap elsődleges célja:
A gyermekek ismerjék, értsék meg a család komp-
lex rendszerének működését és találják meg sa-
játjaikban a maguk helyét, szerepét és értékét. 
Ismerjék meg és vállalják fel magukat, tudatosan 
fejlődjenek egy jó cél irányába. Tudatosítsák a he-
lyes kommunikáció és önkifejezés gyakorlatát, az 
asszertivitást, az elfogadó attitűdöt. Legyen ben-
nük érzékenység kapcsolataik gondozására, lássák 
meg felelősségüket ezek kiegyensúlyozott műkö-
désében és ismerjék fel azok értékeit. 
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1. CSALÁD
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök: Eszközök lehetnek pl. székek, ruhadarabok, különböző méretű és színű textilek, paraván, 
papírok és íróeszközök, ragasztók, ollók, stb.
Mellékletek: M1: Színes papír szövege; M3: Könyvjelző

• Dramatizáláshoz szükséges hely és eszközök előkészítése.
• Csapatmunkához asztalok előkészítése és színes papírok kihelyezése az asztalokra (az M1-ben található 

mellékletet a csoportok számának megfelelően különböző színű papírokra nyomtassuk, kétoldalasan).
• Írjuk fel a táblára (vagy egy központi, jól látható helyre), hogy: „Ha szeretjük egymást... Isten lakik ben-

nünk.” (1Jn. 94,12), illetve készítsünk is előre laminált könyvjelzőt ezzel az Igével a gyerekek számára.
• Készítsük elő az értékeléshez használandó medálokat.

1. CSOPORTBONTÁS • 3 PERC

Eszközök: Színes cetlik, doboz

Készítsünk elő 4 csoport (család) számára egyenlő elosztásban annyi színes cetlit, amennyi az osztálylét-
szám. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy húzzanak egy-egy színes cetlit egy dobozból - abba a családba kerülnek, 
amelyik színt húzták. Ezután helyezkedjenek el a színüknek megfelelő asztalnál. 

A csapatok válasszanak egy szóvivőt.

2. EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER EGY CSALÁD 

• 45 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró, (arany) nyakba akasztható medálok, filcek, a dramatizá-
láshoz szükséges előkészített eszközök
Mellékletek: M1: Színes papír szövege; M2: Online időmérő

a) Szabályok ismertetése
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a foglakozásunk alkalmával egy drámaszínház szereplői lesznek, amelyben 
bizonyos családok életébe nyerhetünk majd bepillantást. A feladatuk, hogy rendezzenek meg egy rövid 
színdarabot, melynek címe: Családi történeteink. 

A színdarab az alábbiak szerint készüljön: 
• Maximum 5 perces legyen. 
• Annyi rövid jelenetből álljon, amennyien a csapatban vannak. Ezek a jelenetek lehetnek összefüggőek 

(folytonosak) vagy különállóak, játszódhatnak egy helyszínen, vagy más-más helyszíneken. 
• Minden jelenetben mindenki szerepeljen, valamilyen formában (ha nem jut valakinek konkrét szerep, 

érzések megjelenítői, mellékszereplők, vagy akár tárgyak is lehetnek.) 



125

FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP • 5. osztály

• A színes papírra nyomtatott felsorolásból (M1) minden csoporttag válasszon egyet. Mesélje el a cso-
portjának az ahhoz kapcsolódó, családjában megélt történetét, lehetőleg olyat, ami számára megha-
tározó volt. Amennyiben a történetek nem tartalmazzák a feloldást (pl. harag-megbocsátás), úgy a 
gyerekek találjanak ki hozzá. A családi történetek jeleneteibe ezek az események legyenek feldolgozva, 
tetszőleges sorrendben. 

Öröm éri a családot
Konfliktus – konfliktus feloldása

Szomorúság – vigasztalás
Szülői büszkeség

Harag – megbocsátás
Önzetlen segítségnyújtás

Bízzuk a gyerekekre annak az eldöntését, hogy a „saját” történeteik főszereplői szeretnének-e lenni, 
vagy más szerepet játszanának. A gyermek eldöntheti, hogy szívesebben élné át újra a szituációt 

a maga szemszögéből; inkább más szemszögén keresztül élné meg az eseményeket; vagy megadná 
a társainak azt a lehetőséget, hogy éljék át ők is, amit ő átélhetett – ez utóbbi a szociális érzékenyítés 

célrendszerét mindkét fél számára nagy mértékben erősíti. 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a felkészülésre összesen 15 percük van. Az időkeret tartása érdekében 
vetítsünk ki a csoportok számára egy időmérőt (M2). 

b) Drámaszínház
Hívjuk ki a csoportokat egyesével, játsszák el jeleneteiket, majd az értékelés végéig maradjanak is kint a 
„színpadon”. 

c) A családi történetek értékelése
A színdarab eljátszása után kérjük meg a többi csapatot, hogy a színes papír (M1) másik oldalán levő pozitív 
tulajdonságok/ attitűdök listájából válasszon minden szereplőnek egyet és az előre kiosztott „medálra” írják 
is rá. A csapat „szóvivője” vigye ki a szereplőknek a medálokat és egyesével, hangosan felolvasva akassza a 
nyakukba. 

d) A színdarabok és értékelések után kérdezzük meg a gyerekeket, hogyan érezték magukat, adjunk lehető-
séget az önkifejezésre és az őszinte véleményközlésre.

3. IGÉS KÖNYVJELZŐK • 2 PERC

Mellékletek: M3: Könyvjelző

Osszuk ki a könyvjelzőket a gyerekeknek (M3). 
Beszélgessünk egy pár szóban a rajta levő Igéről: 

• Mit gondolnak, mit jelent ez az Ige? 
• Hogyan lakhat bennünk Isten a szeretet által? 
• Hogyan kapcsolódik ez az Ige a mai alkalmunkhoz?
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2. TÁRSAS KAPCSOLATOK
Összesen 60 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése
• A vezérige felírása a táblára: „Nem jó az embernek egyedül lenni...” (1Móz. 2,18a)
• Asztalok elrendezése csoportmunkára
• A csoportfeladatokra utaló kép elhelyezése az asztalokon. 

A foglalkozástervezet egy 18 fős csoportra/ osztályra készült. A feldolgozás során a tervezetben jelölt 
arányok figyelembevételével a jelenlevők száma határozza meg a 3 csoport létszámát.

1. CSOPORTALAKÍTÁS, TÉMAMEGHATÁROZÁS • 10 PERC

Eszközök: Blu tack, 3 asztal, mindenkinek szék, 3 kép, Csoportfeliratok: Társas kapcsolatok; 
Kommunikáció; Vészhelyzetek
Mellékletek: M1: Kapcsolat kép

• Határozzuk meg az óra témáját irányított csoportalakítás segítségével: válasszunk ki 3 tanulót. Húzza-
nak 1-1 puzzledarabot (M1 szétvágva 3 részre), állítsák össze a képet és ragasszák fel a táblára a vezérige 
alá. „Nem jó az embernek egyedül lenni” (1Mózes 2:18a)

Hangsúlyozzuk a téma és a Szentírás közötti kapcsolatot: Isten kapcsolatra teremtett bennünket!

• Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy szerintük mi lehet a foglalkozás témája? Próbálják meg egy szóban 
megfogalmazni! (Kapcsolat)

• A három csapatkapitány nonverbális módon válasszon maga mellé még 5 embert (vagy amennyit az 
osztálylétszám megkíván) és hasonló módon keressék meg a csoportasztalukat. Csoportfeliratok: Tár-
sas kapcsolatok; Kommunikáció; Vészhelyzetek

2. CSOPORTMUNKA • 47 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tabletek, filcek, kartoncsíkok vagy színes lapok, Biblia, ragasztók, 
karton, mellékletek kinyomtatva
Mellékletek: M2: Társas kapcsolatok; M3: Kommunikáció; M4: Vészhelyzetek

Osszuk ki a csapatoknak a feladataikat! 
Kérjük meg a csoportokat, hogy a témákat a megadott szempontok szerint dolgozzák fel. 
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a) Társas kapcsolatok
Beszéljük meg a tanulókkal, hogy a feladatok gyors és hatékony elvégzése miatt a jelölt feladattól dolgoz-
zanak 2x3 fős csoportban.

Az ember társas lény. Az egyik legfontosabb kapcsolata a barátság.
A legújabb kutatások szerint a barátság hatással van az egészségünkre. A barátságok segítenek csökkenteni 

a stresszt.

b) Kommunikáció
A kapcsolatot, a barátságot építeni, ápolni csak jó kommunikációval lehet. 

c) Vészhelyzetek
Beszéljük meg a tanulókkal, hogy a feladatok gyors és hatékony elvégzése miatt dolgozzanak 2x3 fős cso-
portban.

Ha mindegyik csoport végzett a maga feladatával, kérjük meg őket, hogy egyenként mutassák be a megol-
dásaikat társaiknak.

Fontos, hogy az osztállyal közösen az alábbi konklúziókat megfogalmazzuk: 
• Isten kapcsolatra teremtett, aminek Ő is része akar lenni. 
• Tudnunk kell különbséget tenni kapcsolatok között – fontos-kevésbé fontos.
• Barátság mint egészségmegőrző
• Sok „nyelven” szeretni.
• Felelős vagyok magamért.

Kommunikációs csoport: érdemes a tableteken/laptopokon a melléklet linkjeit előzetesen megnyitni 
a csoport számára.

3. VISSZATEKINTÉS • 3 PERC

Mellékletek: M5: Hangulatjelek

Írjuk fel a táblára az alábbiakat: 
Mennyit tanultam ma?

SOKAT – VALAMENNYIT – SAJNOS NEM TANULTAM

Kérjük meg a tanulókat, hogy kifelé menet húzzanak egy hangulatjelet (M5) a tanári asztalról, és helyezzék 
a megfelelő felirat alá. 
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3. JELLEM, ÉRTÉKREND, ÖNISMERET
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése
• 4/2 feladathoz 2x2 asztal összetolása, az eszközök előkészítése
• Javaslat: Előzetesen érdemes meghallgatni/ elolvasni Pál Ferenc (római katolikus pap, mentálhi-

giénés szakember) alábbi előadását a témával kapcsolatban: https://www.palferi.hu/hanganya-
gok/2011-2012/2012-05-08/

1. RÁHANGOLÓDÁS • 10 PERC

Eszközök: Papír, írószer

Kérjük meg a tanulókat, hogy írják le a becenevüket (ha nincs, a keresztnevüket) egy papírra úgy, hogy 
a betűk egymás alatt legyenek, ezután gyűjtsenek olyan magukra jellemző tulajdonságokat, amik legjobb 
esetben a nevükben szereplő betűkkel kezdődnek vagy legalább megtalálhatóak bennük. 
Önkéntes alapon néhányan meg is oszthatják megoldásaikat. 

2. CSOPORTMUNKA • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tanulónként M2 kinyomtatva
Mellékletek: M1 - Online feladat; M2: Háromlábú szék

a) Alapfogalmak
Az online szókereső játékot kivetítjük (M1), az önértékeléssel kapcsolatos szavakat – önértékelés, énkép, 
önbecsülés, érték, jellem, értékrend – megkeressük.

A fogalmak definíciója megtalálható az alábbi oldalakon:
Önbecsülés

Érték
Jellem

Énkép 1 (videó)
Énkép 2 

Önértékelés

b) Fogalomtisztázás
Kérdezzük meg a tanulóktól, hogy melyik fogalomról hallottak már, melyik jelentésével vannak tisztában. 
Szükség esetén – példákkal segítve – magyarázzuk a fogalmakat. 
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c) Pozitív önértékelés
Vetítsük ki a háromlábú szék modelljét ábrázoló képet (M2)! Beszélgessünk a képről, kérdezzük meg a gye-
rekeket, hogy mit jelent a pozitív önértékelés kifejezés? Ki tudnák- vagy ki szeretnék-e egészíteni a képet 
bármivel, ami szerintük a pozitív önértékelést erősíti!

Beszéljünk arról is, hogy az egyes széklábak állításaira hogyan kérdeznénk rá:
• Miben vagyok értékes/mi a legnagyobb értékem? 
• Hova/kikhez tartozom, hol/kinek fontos a jelenlétem? 
• Hol van az a hely, ahol biztonságban érzem magam és igazán önmagam lehetek? 
• Mi az, ami kihívás elé állít, de mégis tudom, hogy képes vagyok rá? stb.

Ezután osszuk ki a gyerekeknek ugyanezt a képet, kinyomtatva. 
• Kérjük meg őket, hogy írjanak mindegyik széklábhoz legalább két példát a saját életükre vonatkoztatva. 
• Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a papírt – ha nem szeretnék – rajtuk kívül senki nem fogja látni, ezért 

merjenek őszinték lenni! 

Adjunk lehetőséget arra, hogy a feladat megoldása után önként megoszthassák a válaszaikat!

3. A LÉLEK GYÜMÖLCSE • 20 PERC

A foglalkozás ezen pontján 2 út áll előttünk, a pedagógus választhat, melyik feladattal szeretné folytatni (4/1 
vagy 4/2). Mindkét változat kitölti a foglalkozás maradék kb. 20 percét. 

Eszközök: Tanulónként 50 db zseton/ játékpénz, ragasztók, ollók, tanulónként M4
Mellékletek: M3: Aukció-lista; M4 – Szőlőfürt és Ige, a Lélek gyümölcse

4/1
a) Aukció-játék
Osszunk minden tanulónak 50 db zsetont, amiből gazdálkodhat az árverés végéig. Mondjuk sorra a kikiáltási 
lista tételeit (M3 – ezek a Lélek gyümölcsei), a tanulók pedig licitáljanak rá, az előre megbeszélt licitlépcső 
szerint (pl. 1 zseton, 2 zseton stb). A tétel azé lesz, aki a legmagasabb árat kínálja érte. 

A tanulók nem ismerik előre a teljes listát, ennek tudatában kell gazdálkodniuk a zsetonjaikkal. 
Az árverés végén beszéljük meg, ki-mit vett magának, mire költötte a legtöbb pénzt, volt-e olyan tétel, amit 

hiányolt a listából, megbánta-e bármelyik döntését stb. 

A játék több variációban is játszható: 
ismerhetik előre a teljes listát és úgy kell licitálniuk

nem a pedagógus által összeállított dolgok kerülnek licitálás alá, hanem minden diáknak fel kell ajánlani 
valami olyan dolgot, amivel ő rendelkezik.

Amennyiben nincs időnk felkészülni nagy számú zsetonnal, oszthatunk a tanulóknak pl. lencsét, 
szárazbabot vagy bármilyen magot.
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b) A Lélek gyümölcsei
Osszuk ki a tanulóknak a szőlőfürtöt ábrázoló papírt és az előkészített „szőlőszemeket” a Lélek gyümölcsé-
nek felirataival. Beszélgessünk arról, hogy vajon az alábbi jellemzőket miért a Lélek gyümölcsének nevezi a 
Szentírás (és arról, hogy vajon miért nem többes számban nevezi így azokat!)

Beszéljük át az egyes kifejezéseket – kérjük meg a gyerekeket, hogy próbáljanak meg példamondatokat meg-
fogalmazni az alábbi módon: A szeretet az, amikor..., A jóság az, amikor..., stb. 

Zárófeladatként ragasszák fel a szőlőszemeket olyan sorrendben (balról jobbra lefelé „kígyóban” haladva), 
hogy a kezdő szőlőszem legyen, amiben a legerősebbek, az utolsó pedig, amiben a legtöbbet kell erősödniük.

A Lélek gyümölcse szőlőszemeit matricaként is kinyomtathatjuk, hogy ne menjen el sok idő a vágással, 
ragasztással.   

Eszközök: 2 db asztal, Lélek gyümölcsei nyomtatva 2x, 2 db doboz benne számokkal, Kis virágcsere-
pek, virágföld, víz, virágmag, tanulónként M5, M6
Mellékletek: M5: Kérdőív; M6: Szelídség – Ige

4/2

Olvassuk fel a Lélek gyümölcséről szóló Igeszakaszt (Gal. 5,22-23a)! Kérdezzük meg a tanulóktól, melyik az a 
kifejezés, aminek nem ismerik a jelentését, ha van ilyen, beszéljük meg! 

Toljunk össze két-két asztalt és mindkettőre ragasszuk ki körben a Lélek gyümölcsének „összetevőit”, majd 
helyezzük ki a szükséges eszközöket is (M5 tartalma alapján). Minden gyermeknek osszunk egy-egy kérdőívet 
(M5). A kérdéseket egy előre nyomtatott és kiosztott papíron válaszolják meg, ami szintén az övék lesz, tehát 
fontos, hogy nyugodtan lehetnek őszinték magukkal.  

Az osztályt osszuk kétfelé (ha 20 feletti a létszám, 3 felé – ebben az esetben 3 asztal kell) és kérjük meg a 
gyerekeket, hogy járjanak körbe a saját asztaluknál a Lélek gyümölcsénél (egy asztalnál mindenki más gyü-
mölcsnél kezd és ha végeztek, egyel balra lépnek tovább). 

4. NEMISÉG
Összesen 45 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. 



131

FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP • 5. osztály

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 • 5 PERC

Eszközök: Csapatonként tablet/laptop és laptop, kivetítő
Mellékletek: M1 – https://learningapps.org/watch?v=pp9n2czut22

• Szólítsuk fel az eszközfelelősöket, hogy jöjjenek ki egy-egy tabletért/laptopért! 
• Kérjük meg a diákjainkat, hogy oldják meg csoportokban a feladatot! 
• Ha mindegyik csoport elkészült, szólítsuk fel két csoport szóvivőjét, hogy sorolják fel a „férfihoz” és a 

„nőhöz” kapcsolódó fogalmakat! 

Célszerű az eszközök kiosztása előtt a laptopokat bekapcsolni és megnyitni a feladatot.

3. TÖRTÉNETALKOTÁS • 22 PERC

Eszközök: Laptop, kivetítő/interaktív tábla, íróeszközök
Mellékletek: M2, M3

Az interaktív táblán hagyjuk kivetítve az előző feladat megoldását. Hívjuk fel diákjaink figyelmét, hogy az 
előző feladatban megjelenő tulajdonságok, fogalmak a tündérmesék klasszikus építőelemei.

Ismertessük a tanulókkal a következő feladatot: 
• Csoportokban dolgozva alkossanak mesét, amelyben a nemi szerepek a megszokottól eltérően jelenje-

nek meg (akár a királylány mentheti meg a királyfit az őt fogva tartó sárkánytól)! 
• Elegendő csupán a történet főbb elemeit lejegyezni a mellékelt segédletet felhasználva (szükség ese-

tén beszéljük át a segédanyagot). 
• Kérjük meg az eszközfelelőseinket, hogy vigyék az asztalukhoz a tanári asztalra kihelyezett feladatlapokat! 
• A feladatra 15 percet adjunk.

A történetek kidolgozása után szólítsuk fel csoportjaink szóvivőit, hogy ismertessék történeteiket! 

Amennyiben a tanulók megakadnak a történetalkotásban, használhatunk segítségül sztorikockákat.
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4. REFLEXIÓ • 5 PERC

Eszközök: Írólap, íróeszközök

Kérjük meg diákjainkat, gondolják át önállóan, milyen érzések vannak bennük a meséikben leírt, a meg-
szokottaktól eltérő nemi tulajdonságok, cselekedetek következtében! Válaszaikat fogalmazzák meg egy-két 
bekezdésben vagy pókhálóábrán jelenítsék meg! Végül pedig szólítsunk fel néhány tanulót, hogy ossza meg 
gondolatait az osztállyal!

A pókhálóábra központjában szerepelhet pl. „érzéseim a mesével kapcsolatban”.

5. ISTEN KÉPMÁSA • 10 PERC

Eszközök: Írólap, íróeszközök
Mellékletek: M4

Vetítsük a táblára az alábbi Igét (M4): 
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette,

férfivá és nővé teremtette őket.
Isten mindkét embert, a férfit és a nőt is a saját képmására teremtette.”

(1Móz 1,27)

Beszélgessünk: „Mit jelent a képmás szó? Mit jelent, amit az Igében olvasunk, hogy a »saját képmására«?” 
(Az Igében nem fizikai, hanem lelki értelemben!)

b) A csoport tagjai képzeljék el, hogy Isten – mivel magából ad –, lelkiekben tökéletes férfit/nőt formál. 
• Kérjük meg őket, hogy írjanak legalább 5 dolgot, hogy milyen lehet egy férfi/nő, ha a Tökéletes Isten 

képmása! Milyen tulajdonságai vannak? Mi a feladata? Hogyan viszonyul Évához/Ádámhoz? 
• Ezután kérjük meg a lányokat és a fiúkat, hogy a másik nemmel kapcsolatban is válaszoljanak a kérdés-

re. A megoldások megbeszélésekor mindig a kérdéssel azonos neműek válaszát hallgassuk meg először. 

Szerintetek ma van-e tökéletes nő/férfi?
Nincs és a bűneset miatt nem is lehet, viszont a jó hír az, hogy még mindig Isten képmásai vagyunk, 

csak a rossz emberi tulajdonságaink és gondolataink elnyomják ezt bennünk. Isten azt ígéri, hogy ezt 
a képmást újra megtalálhatjuk magunkban, ha szeretnénk. Ehhez semmi más dolgunk nincs, mint 

egyszerűen az, hogy igyekszünk úgy élni, hogy életünk minden napján, minden tettünknél arra gondolunk, 
hogy vajon Isten mit tenne a helyünkben? Vajon Isten szerint helyesen cselekszem? Vajon Isten szerint 

ilyennek kell lennie egy férfinak/nőnek? Mennyire tükrözöm Istent? Ha így kezdünk el élni, egy idő után újra 
megtaláljuk magunkban Isten képmását, azt, amire eredetileg teremtve lettünk.
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5. ÚTELÁGAZÁSOK
Összesen 45 perc

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 • 8 PERC

Mellékletek: M1: Állatkártyák csoportalakításhoz

a) Fejezd be a mondatom!
A foglalkozás kezdetekor alakítsunk kört.
Kérjük meg a tanulókat, hogy egymás után fejezzék be a megkezdett mondatokat! 

• Ha én felnőtt volnék…
• Ahhoz, hogy boldog lehessek…
• Isten azért teremtett engem…

A válaszadás opcionális. Minden választ fogadjunk el kritika nélkül.

b) Csoportalakítás
Járjunk körbe a felvágott állatkártyákkal (M1), minden tanuló húzzon egyet azokból, és beszéd nélkül, csak 
mutogatással, keressék meg azokat az osztálytársaikat, akik ugyanolyan kártyát húztak. Kérjük meg a cso-
portokat, hogy foglaljanak helyet. Két tanuló nem talált magának társakat, kirekesztődtek. Kérdezzük meg 
őket, milyen érzés volt felismerni, hogy nem tartoznak egyik csoporthoz sem? Ültessük őket 1-1 csoporthoz.

A kártyákból annyit nyomtassunk és vágjunk fel, ahány csoportot szeretnénk alakítani. 
Az egyforma kártyák hátoldalára rajzoljunk piros, fekete, kék, zöld smile-kat. A pillangóból és a farkasból 

csak 1-et tegyünk a csomagba (ők nem fognak csoportot találni). 
Példák mesékre: Oroszlánkirály, Rút kiskacsa, A farkas és a hét kecskegida, A kiskakas gyémánt félkrajcárja
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3. SZÓFELHŐ • 4 PERC

Eszközök: Laptop, kivetítő/interaktív tábla
Mellékletek: M2: Szófelhő

Vetítsük ki a szófelhőt! Olvassuk el a szavakat (mindenki magában), és kérdezzük meg a gyerekeket, hogyan 
hatottak a szavak a hangulatukra!

• Ma olyan dologgal foglalkozunk, amiről nehéz beszélni (főleg annak, akit bántanak), a zaklatásról, a 
bántalmazásról. 

• Meglepő, de sok mesében is találkozunk vele. Mondjunk olyan mesecímeket, amelyekben a kártyáto-
kon lévő állatokat bántották! 

4. CSOPORTMUNKA • 15 PERC

Eszközök: Laptop, kivetítő/interaktív tábla, csoportfeladatok 1-1 borítékban, színes kréták, Blu tack, 
ragasztó, A/3-as lap nyomtatva, fekete, piros, kék, zöld filc. 
Mellékletek: M3: A bántalmazás formái; M4: A bántalmazás szereplői, M5: Hogyan védjem meg ma-
gam? M6: Hogyan védjünk meg másokat? 

A Bibliában is olvashatunk történeteket a bántalmazásról. Most József fiatal koráról nézünk egy videót: József 
története (0:10-2:25) https://www.youtube.com/watch?v=o2zcMduUuQk 

A videó megtekintése után az asztalotokon lévő borítékból vegyétek ki a hozzá kapcsolódó feladatotokat és 
oldjátok meg azokat közösen! Közben ne feledkezzünk meg az egyéni feladataitokról:

piros: beszámoló
fekete: időfelelős
zöld: nyomolvasó
kék: jegyző!

1. Csoport: Bántalmazás formáinak megismerése, példák csoportosítása, József bántalmazási módjainak fel-
ismerése (M3).
2. Csoport: A bántalmazás szereplői, tulajdonságai, a szereplők beazonosítása József történetében (M4).
3. Csoport: Hogyan védjük meg magunkat a bántalmazóval szemben? Szituációk háromféle befejezése bán-
talmazó helyzetekben táblázat segítségével (M5). (A táblára előzetesen ragasszuk fel a „Bántalmazás formái” 
címet és a négy hozzá kapcsolódó kifejezést!)
4. Csoport: Hogyan védjünk meg másokat a bántalmazóval szemben (M6)? A szemlélő József történetében. 
Döntést kell hoznunk. A szemlélők felelőssége. (A táblára előzetesen ragasszuk fel a feladathoz  mellékelt 
képet!)

5. CSOPORTBESZÁMOLÓK • 4×3 PERC

A csoportbeszámolók során hangsúlyozzuk ki:
1. csoport: Az áldozatot, közösséget érő károkat
2. csoport: Az áldozat érzéseit
3. csoport: Álljunk ki magunkért, társainkért (vagy kérjünk segítséget, ez nem árulkodás)
4. csoport: Felelősek vagyunk a közösségünkért
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Videó utolsó mondata: „de Isten Józseffel volt”, segítette őt, rá mindig számíthatunk.

Javaslat:
Kisfilmek a zaklatásról

Ha van elég időnk, nézzük meg az alábbi videókat! 
videó

videó (2:06-tól)

6. ANTIBULLYING LÁNC KÉSZÍTÉSE • 3 PERC

Eszközök: Papírcsíkok, ragasztó minden csapatnak

• Mindenki írja rá a papírcsíkra, mit tenne, hogy a jövőben az iskola bántalmazásmentes övezet lehessen. 
• Felolvasás közben ragasszuk össze lánccá, így jelképezve, hogy együtt erősek vagyunk.

Helyezzük el az osztályba a láncot, időnként térjünk vissza fogadalmainkra!
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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. 



137

FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP • 6. osztály

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. 
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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.
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1. CSALÁD
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Mellékletek: M1: Az én családom – kérdéssor

• Az én családom című kérdéssort (M1) már pár nappal a témanap előtt osszuk ki a gyerekeknek és kérjük 
meg őket, hogy kitöltve hozzák vissza. 

• Terem csoportmunkára rendezése.

1. CSOPORTALAKÍTÁS • 7 PERC

Mellékletek: M2: Gardner-teszt

• Osszuk ki az M2 jelzésű mellékletben található Gardner-féle kompetenciatesztet, és kérjük meg a gye-
rekeket, hogy töltsék ki. 

• Amelyik kategóriában a legtöbb jelölés van, az mutatja, hogy melyik intelligenciaterület a gyermek 
erőssége.  

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy akik a válaszaik alapján hasonló kategóriába sorolódtak, üljenek egy 
csoportasztalhoz!

Amennyiben van olyan kompetenciaterület, ahova csak egy gyermek került, kérjük meg, hogy 
a második legtöbb jelölést kapott kategória csoportjához csatlakozzon! 

Az a terület, ahova nem került gyermek, értelemszerűen kimarad. 

2. AZ IDEÁLIS CSALÁD • 25 PERC

Eszközök: Papírok, íróeszközök, tűzőgép, számológép (vagy mobiltelefonok), alkotás eszközei pl. kar-
tonok, ragasztópisztoly, olló, ragasztó, fehér- és színes papírok, festék, filcek, stb.
Mellékletek: M3: Kompetenciaterületek jellemzői és a csoportok feladatai

A csoportok feladata, hogy a maguk kompetenciája szerint adjanak választ arra a kérdésre, hogy milyen az 
ideális család! 

• Minden csapatnak a saját kompetenciaterülete alapján kell a feladatot megoldani. 
• A család ideális létszámát is (pl. gyerekek száma, nagyszülőkkel együttélés, stb.) a csoportok határozzák 

meg. 
• Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy összesen 25 perc áll rendelkezésre a feladat megoldására, ezért 

különösen törekedjenek a hatékony munkavégzésre!

Fontos: kérjük meg a gyerekeket, hogy a csapattagok mindegyike tegyen bele a megoldásba a saját családjá-
nak életéből/működéséből olyan elemeket, amelyek szerinte beleillenek az ideális családképbe, követendő 
példák és jó gyakorlatok lehetnek. 
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Nem baj, ha a gyerekek családdal kapcsolatos meglátásai között eltérés van. 
Ez ösztönzi őket a saját elképzelésük, vagy elvrendszerük melletti érvelésre, illetve gyakorolják 

a közös megegyezésnek, az arany középút megtalálásának módját.

3. ÉRTÉKELÉS • 13 PERC

Ha letelt a feladatra szánt idő, kérjük meg a csapatokat, hogy mutassák be megoldásaikat, azokat közösen 
értékeljük!

Beszélgessünk:
• Milyen különbségek adódnak abból, hogy különböző módon közelítették meg a feladatot?
• Létezik-e tökéletes család? 
• Létezik-e ideális család?
• Mi az a néhány dolog, ami minden családban fontos lehet?

2. TÁRSAS KAPCSOLATOK
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök előkészítése.

1. RÁHANGOLÓDÁS • 4 PERC

• Kérjük meg a tanulókat, hogy álljanak egyes oszlopba nagyságrend szerint, majd osszuk két csoportba 
őket úgy, hogy mindkét szélétől indulunk befelé és minden csoportba jut egy magas, egy alacsony tanuló. 

• Kérjük meg a tanulókat, hogy a csoportok alkossanak egy-egy kört, csukják be a szemüket és nyújtsák 
ki a kezüket egészen addig, amíg meg nem tudják fogni valamelyik társuk kezét. (Minden tanuló csak 
egy-egy kezet foghat és az ő kezét is csak egy-egy másik kéz foghatja.) 

• Miután kinyitják a szemüket, megpillantják a kezek zűrzavaros összefonódását. 
• A feladatuk, hogy próbálják meg kioldani a csomókat úgy, hogy közben nem engedik el egymás kezét. 

A játék megmutatja, hogy amiként ezt a csomót ki tudtuk bogozni, 
úgy tudjuk életünk nehéz helyzeteit is kibogozni. 
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2. A TÉMA MEGHATÁROZÁSA • 8 PERC

Eszközök: Blu tack, M1 és M2 kinyomtatva, háztartási csomagolópapír, színes kártyák (tanulónként 2), 
íróeszközök
Mellékletek: M1: 1Móz. 2,24; M2: Házasságkötés-kép

a) A kiválasztott Igét (M1) nyomtassuk ki, helyezzük el a táblán és olvassuk fel! 
Beszéljük meg, hogy mire vonatkozhat ez a kijelentés: mi lehet az a titokzatos dolog, amiért a legszoro-

sabb családi köteléket is elhagyjuk? Miről beszél itt a Szentírás? 

Majd helyezzünk ki egy kinyomtatott, A/3-as méretű képet a házasságkötésről. 

b) Helyezzünk ki egy nagy csomagolópapírt egy üres falfelületre „Házassági tanösvény” címmel, amely egy 
ösvényt ábrázol állomásokkal/feladatokkal. Dolgozzuk úgy fel a tanóra anyagát, mintha egy tanösvé-
nyen járnánk. Ügyeljünk arra, hogy a „tanösvény” elég nagy méretű legyen ahhoz, hogy a csoportmunka 
során elkészült megoldások felférjenek rá. 

c) A téma indításaképpen szedjük össze, mi kell a jó házassághoz? Osszunk minden tanulónak két színes 
kártyát és kérjük meg őket, hogy írják rá, szerintük mi a két legfontosabb dolog, ami a jó házassághoz 
kell. Majd tegyék ki kártyáikat a táblára az Ige és a kép köré.

A beszélgetés során emeljük ki a elmélyített szerelmet, ami a házasság egyik alappillére.

3. CSOPORTALAKÍTÁS • 7 PERC

Eszközök: „Táblácskák”, filc, kalap és benne feliratok (M3)
Mellékletek: M3: Szeretettípusok

• Helyezzünk el egy kalapban 4x5 db (az osztály létszámnak megfelelő) feliratot a szeretettípusoknak 
(szexus, erosz, filia, agapé) megfelelően papírgombóccá gyűrve, amit a tanulók kihúznak (M3). 

• Az azonos szavakat húzók alkossanak egy csoportot és foglaljanak helyet egy-egy asztalnál.
• Az előre elkészített táblácskára írják fel az ő szeretettípusuk nevét.  

4. CSOPORTMUNKA • 23 PERC

Eszközök: Fa ábra (kartonból kivágva, nagy méretű), blu tack, számítógép és kivetítő/digitális tábla
Mellékletek: M4: Csoportfeladatok; M6: Szeretettípusok; M7: Jn.3,16; M8: Idézet; M9: Csoportfeladatok

Csoportonként osszuk ki a feladatokat (M4), amelyek segítik a szeretettípusok lényegének meghatározását.
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Gyökössy Endre: Bandi bácsi a szeretetről című könyve alapján:
• Szexus – a fa levelei (sok, apró, de fontos, hogy a fa tudjon élni)
• Erosz – ágak (hogy a levelek élhessenek, szükségük van az ágakra, azok tartják)
• Filia – a fa törzse (a fa ereje, egészséges működése, ettől függ)
• Agapé – a fa gyökere (Minden innen indul ki, onnan kap a fa táplálékot, új erőt, 

a gyökérzettől függ, ellenáll-e a viharoknak stb.) 

1. feladat
Minden csoport a saját szeretettípusáról gyűjtsön információkat a megadott forrás szerint (M6).

2. feladat
 A csoportokból 1 tanuló röviden mutassa be a csoport szeretettípusát. Állapítsuk meg, hogy a szeretet/

szerelem sokszínű, és mindegyikre szükség van egy házasságon belül.

3. feladat
 a) Tegyünk ki egy fát a táblára és a szeretettípusokat helyezzük el rajta az alábbi módon: 

• Szexus – a fa
• Erosz – ágak
• Filia – a fa törzse
• Agapé – a fa gyökere

 b) Vitassuk meg, hogy lehet-e párhuzamot vonni a fa felépítése és a házasságban megélt szeretettípu-
sok között?

 c) Vetítsük ki a táblára a mellékelt Igét (M7)!

Beszéljük meg, hogy a Biblia központi üzenete hogyan bizonyítja, hogy a szeretet/szerelem nemcsak érzés, 
hanem döntés a másik mellett! Kérjük meg a gyerekeket, hogy válaszaikat indokolják!

Állapítsuk meg közösen, hogy a szeretet/szerelem sokszínű és mindegyik típusra szükség van egy házassá-
gon belül.

4. feladat
Mit tehetünk a házasságunkért?
Az alábbi idézet (M8) segítségével csoportonként gyűjtsük össze a házasság ápolásának, erősítésének, 

„kijavításának” lehetséges módjait. 

1. csoport: LENNI 
2. csoport: TENNI
3. csoport: JELEZNI
4. csoport: ELLENÁLLNI
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5. ÖSSZEFOGLALÁS • 5 PERC

Eszközök: Házassági tanösvény, elkészült anyagok
Mellékletek: M10: Képek a jó úthoz

Az összefoglaláshoz használjuk a Házassági tanösvényt, amire minden csoport a beszámolója alatt elhelyez-
te az elkészült anyagait.

a) Foglaljuk össze a házasság jó légkörének feltételeit, az én-idő fontosságát. A szeretetnyelvek, az önis-
meret, a másik megismerése segítségével összesítsük, mit is kell tenni a jó házasságért. Tisztázzuk a 
férfi és női kommunikáció különbözőségeit, fogalmazzuk meg tanácsainkat a másik nemű társnak. 

b) Végül ismerkedjünk meg azzal, hogyan lehet közösen ellenállni a viharok idején.
c) Zárásképpen vetítsük ki a képeket (M10) és beszéljünk a Dr. Pálhegyi Ferenc által javasolt útról: az isteni 

konfliktuskezelésről.

Dr. Pálhegyi Ferenc figyelmeztet, hogy az ellenségeskedés eredete az Istennel való kapcsolatunk 
megromlásában rejlik. Ezért először Istennel kell megbékélnünk ahhoz, hogy egymással is 

békességre jussunk. 

Dr. Pálhegyi Ferenc ezt egyszerű képletben, így fejezi ki:
• Aki Jézus érdeméért bűnbocsánatot kapott Istentől, az képes megbocsátani a társának.
• Akit Isten elfogadott Jézusért, az képes elfogadni a társát.
• Aki megtapasztalta, hogy Isten empatikus vele szemben, az képes lesz az empátiára a társa iránt is.

6. ÉRTÉKELÉS • 3 PERC

Mellékletek: M11: Csillagok, tanösvény

A tanulók egy kosárban levő kis csillagok közül annyit választhatnak, amennyit akarnak. A Házassági tan-
ösvényen azokhoz a feladatokhoz tesznek csillagot/csillagokat, amelyek a leginkább tetszettek nekik vagy 
amelyekből a legtöbbet tanultak.

3. JELLEM, ÉRTÉKREND, ÖNISMERET
Összesen 50 perc

1. RÁHANGOLÓDÁS • 5 PERC

Mellékletek: M1: Gárdonyi Géza: Történetem

A tanulóknak felolvassuk Gárdonyi Géza: Történetem című versét, majd rövid gondolatébresztőt, beszélge-
tést indítunk a versről, bevezetve ezzel az óra témáját.
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A beszélgetés indításában megkérdezzük, hogy a versben szereplő állatokról milyen tulajdonságok jutnak az 
eszükbe. Majd közösen végiggondoljuk, hogy milyen ember lehet, akiben ezek a tulajdonságok összességében 
megvannak.

2. EZ VAGYOK ÉN • 5 PERC

Eszközök: Színes post-itek, tollak, saját telefonok

Minden tanulónak kiosztunk egy színes post it-et, tollal. 
• Először egy rövid bemutatkozást kell írniuk magukról, amit megjelenítenének a Facebook-profiljukon 

(3-4 mondat). 
• Ha ezzel elkészültek, a saját telefonjuk segítségével kiválasztják azt a képet, amit beállítanának profil-

képnek. Választhatnak régi képet is vagy készíthetnek magukról egy újat.

3. CSOPORTALAKÍTÁS • 2 PERC

Attól függően, hogy mennyi csoportot szeretnénk kialakítani, minden tanulónak mondunk egy számot: 1, 2, 
3, 4 stb. Az azonos számúak alkotnak egy csoportot. A tanulók az óra további részében kis csoportban dol-
goznak tovább. 

4. MILYENNEK LÁTNAK MÁSOK? • 10 PERC

Eszközök: A/3-as lapok
Mellékletek: M2: Öntapadós hangulatjelek

• Minden tanuló felolvassa a saját bemutatkozását a csoporton belül, majd felragasztja a csoport lapjára.
• A csoporttagok a különböző hangulatjelek, Facebook-reakciók felragasztásával (M2) értékelik egymás 

bemutatkozását.
• A telefonon megmutatják egymásnak a kiválasztott profilképet, a többiek pedig véleményezik, hogy 

szerintük a valóságot tükrözi-e.

5. ÉRTÉKEINK SZÓFELHŐ • 13 PERC

Eszközök: Papírok, tollak, laptopok, interaktív tábla
Mellékletek: M3

A tanulók a kialakított csoportokban dolgoznak tovább. 
• Összegyűjtik, hogy melyek a csoport tagjai által értéknek tartott dolgok, és mik azok, amiket nem tar-

tanak értéknek. Mind a két csoporthoz minimum 10 szót kell gyűjteniük.
• Ezután az összegyűjtött szavakból, kifejezésekből elkészítik a csoport like és dislike szófelhőjét. A cso-

portok az interaktív táblán megmutatják egymásnak a szófelhőket.
 https://wordart.com/create
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6. PUZZLE-JÁTÉK • 5 PERC

Eszközök: A bibliai Ige nyomtatva és szétvágva a csoport létszámának megfelelően, nagyméretű celofán, 
cellux

„Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Galata 1,10)

• A fenti Igét annyi darabra vágjuk fel (és számozzuk be), ahány tanuló részt vesz a foglalkozáson. 
• Minden tanulónak adunk egy számozott puzzledarabot, és erre a számára legfontosabb értéket kell 

felírnia. 
• Ezután a puzzle sorszámának megfelelően egyesével kimennek és felragasztják azt a táblán lévő celo-

fánra celluxszal. 
• Ha minden puzzledarab felkerült, a lapot megfordítva elolvashatjuk a teljes mondatot.

7. LEZÁRÁS • 10 PERC

A tanulók korábban végiggondolták a „profiljukra” adott reakciók iránti érzelmeiket, amelyet most egy be-
szélgetőkör során megosztanak a társaikkal a saját csoportjukban.

4. NEMISÉG
Összesen 45 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!
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2. RÁHANGOLÓDÁS • 7 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz

Kérjük meg diákjainkat, gondolják át önállóan a következő állítást: 

Így látom magamat 20 év múlva!

Válaszaikat pókhálóábra segítségével írják le! Ezt követően szólítsunk fel néhány diákot válaszuk ismertetésére!

Ha nem ismerik a pókhálóábra fogalmát, mutassunk példát az interneten! 
Itt kitérhetnek: családi állapot, külső és belső jellemzők, munka, életkörülmények stb.

3. REKLÁMOK • 14 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, interaktív tábla, hangszóró, papír, íróeszköz
Mellékletek: M1, M2

Ismertessük diákjainkkal a feladatot: 
A következő reklámok (M1) megtekintése után csoportosan válaszolják meg a megadott kérdéseket (M2)! 

Miután elkészültek, hallgassunk meg néhány csapatkapitányt, mire jutott csoportjuk!

A gyakorlat során a következő témák kerülhetnek elő: Médiahatás, a virtuális és a reális világ 
összehasonlítása, tudatos médiahasználat, a manipuláció eszközei, véleménynyilvánítás. 

4. AZ IDEÁLIS • 5 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz

Kérjük meg diákjainkat, gondolják át a következő kérdést: A reklámokkal ellentétben milyennek látod a szá-
modra ideális férfit/nőt! Válaszaikat rögzítsék, majd csoportokban beszéljék meg őket!

5. BIBLIAI PÉLDAKÉPEK • 16 PERC

Eszközök: Borítékok, papír, íróeszköz,
Mellékletek: M3

Minden csapatnak osszunk egy-egy borítékot, ami tartalmaz: egy-egy bibliai szereplőt (csapatonként ellen-
kező neműeket, tehát pl. két csapat női szereplő, kettő férfi), egy hozzájuk kapcsolódó történetet, amiben 
egyértelműen megjelennek a követendő tulajdonságok.  
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1. feladat: Jellemezzétek a szereplőt a történet alapján, különös tekintettel a nemének megfelelő, köve-
tendő tulajdonságaira, hozzáállására. 

2. feladat: Gondoljatok ki egy rövid „reklámfilmet”, amiben ennek a szereplőnek a pozitív tulajdonságait 
reklámozzátok! A reklámnak hatásosnak kell lennie és egyértelműnek! (Ezt a „nézők” visszajelzései 
alapján tudjuk mérni.) 

3. feladat: Adjátok elő élőjátékban a reklámot! A teremben levő eszközök közül bármit felhasználhattok a 
megvalósításhoz!

4. feladat: „Reklámok” bemutatása és értékelése.  

5. ÚTELÁGAZÁSOK
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• 4. feladathoz gondolattérkép előkészítése.

1. RÁHANGOLÁS, CSOPORTALAKÍTÁS • 10 PERC

Eszközök: Kréta/ragasztószalag, zöld, kék, sárga, piros színű filcek, fehér lapok

a) Helykereső
A terem egyik oldalával párhuzamos szakaszt rajzolunk a földre, megjelöljük egyik végét +, másik végét – 
jellel, közepét 0-val. Mondjunk állításokat és kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak rá az egyenesre. Ha 
az állítás nagyon jellemző rájuk, akkor a + jelre, ha egyáltalán nem jellemző, akkor a – jelre, illetve a két 
jel közé, aszerint, mennyire érzik magukra igaznak vagy hamisnak az állítást. 
 Állítások:
• Vidám természetű vagyok.
• Könnyen döntök.
• Nem vagyok befolyásolható.
• Gyorsan túljutok a nehéz helyzeteken.

A kréta helyett használhatunk ragasztószalagot is.
Minden feladat után kérjünk meg 2-3 tanulót, indokolja meg, miért az adott helyre állt. 

b) Hajlított véleményvonal (előző gyakorlat folytatása)
Mondjunk még egy állítást:
Volt már krízishelyzetem.
Miután a gyerekek beállnak az egyenesre, kérjük meg a szakasz két végpontján állókat, hogy párt alkotva 

álljanak középre, majd a következő pár mögéjük, és így tovább a többiek. 4 fős csapatokat alkotunk az első és 
utolsó párokból és kérjük őket, hogy foglaljanak helyet egy asztalnál.
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Kérjük meg a csoportokat, válasszanak csoportnevet, és osszák szét a kooperatív szerepeket: zöld – nyomol-
vasó, kék – jegyző, sárga –időgazda, piros – bátorító, beszámoló.

Ha szükségesnek látjuk, beszéljük meg a krízis szó jelentését.  
Fel kell készülnünk, hogy a krízist megélt tanulók érzelmi megnyilvánulására (szomorú, sírva fakad…) 

hogyan reagáljunk.
Csoportalakítás végére lehet 3 vagy 5 fős csapatunk.

2. JÓB ÉLETE • 10 PERC

Mellékletek: M1: Részletek Jób életéből (szemelvények az asztalon)

Életünk során nemcsak örömteli dolgok érnek bennünket, hanem nehézségek, veszteségek is. Meg kell ta-
nulnunk ezek kezelését. 
Egy olyan ember életét vizsgáljuk, aki abban, ahogy a fájdalmát elviselte, a világ egyik legerősebb emberé-
nek bizonyult. 

Kiosztjuk a szemelvényeket (M1) és csoportokban dolgozunk:
• A nyomolvasók olvassák fel a kapott szövegeket, 
• a jegyzők húzzák alá a legfontosabb 3-4 szót, 
• az időgazdák figyeljenek arra, hogy 5 perc áll rendelkezésre, 
• a bátorítók válaszoljanak majd a kérdésekre!

1. csoport: Mutassátok be Jóbot és családját!
2. csoport: Milyen veszteségeket okozott a Sátán Jóbnak?
3. csoport: Hogyan viselte el Jób a veszteségeket?
4. csoport: Hogyan változott meg Jób élete?

Csoportbeszámolók
Miután a csoportok bemutatták a megoldásaikat, beszélgessünk a következő kérdésekről:

• Ti mit tettetek, hogyan viselkedtetek volna Jób helyében, amikor mindenét elveszítette? 
• Erősnek tarthatjuk Jóbot?
• Van még tanulsága a történetnek?

A beszélgetés során emeljük ki a krízis esetén fontos segítségeket: Istenhez fordulás, barátok segítése, 
érdemes erősnek lenni.

3. GONDOLATTÉRKÉP • 6 PERC

Eszközök: Interaktív tábla, internet (www.bubbl.us) csoportonként egy laptop

Készítsünk együtt egy már elkezdett gondolattérképet a krízisről! 
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• Színek szerint üljünk új csoportokba (eredeti csoportszerepek szerint: kék, sárga, zöld, piros)! 
• Nyissuk fel a laptopot, a képernyőn és az interaktív táblán is láthatjuk a megkezdett térképet. 
• Csak a saját színben dolgozva egészítsük ki a megkezdett gondolatokat. (Mutassuk meg, hogy tudnak 

írni a buborékokba, majd a buborék alatti enter gomb megnyomása után a felugró buborékot törölve 
látszik a kiírás mindenki számára). 

• 5 perc után kérjünk meg mindenkit, üljön vissza az eredeti csoportjába, nézzék meg a gondolattérké-
pet, és kérdezzük meg, van-e még új ötlete valakinek (mi is tehetünk kiegészítést)? 

Az internetes felület helyett készíthetjük csomagolópapírra is a gondolattérképet,
4-nél több csapat esetén kétfelé bonthatjuk a kék csapat feladatait serdülőkori és öregkori krízisre.

4. BALESET • 15 PERC

Eszközök: 4 db boríték, benne a feladatok (M3), 4 db fehér lap, 4 db ceruza
Mellékletek: M3: Csoportfeladatok

A gondolattérképről emeljük ki a balesetet. 
Tegyük fel, hogy egy családban a 14 éves fiú, aki nagyon szeret sportolni, táncolni, balesetet szenved, ennek 

következtében tolószékbe kerül. 

Olvassátok el és oldjátok meg a borítékotokban lévő feladatot! 
1. csoport: Milyen új problémákat kell megoldania a családnak?
2. csoport: Hogyan változik meg a fiú élete?
3. csoport: El kell-e szakadnia a fiúnak a hobbyjaitól?
4. csoport: „Döntést kellett hoznom, hogy mérges legyek-e Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek azért, 
amim van” – mondta Nick Vuicic, a kezek és lábak nélkül született ember. Miért lehet hálás a tolószékbe 
került 14 éves fiú?

Hallgassuk meg a csoportokat! 

Bármelyik krízishelyzet a gondolattérképről feldolgozható hasonlóképpen.
A gondolattérképre visszanézve kiemelhetjük, hogy a krízis nemcsak negatív történés, hanem lehetőség is 

egyben a fejlődésre (pozitív szemlélet, problémamegoldás, kreativitás, együttműködés)

5. BEFEJEZÉS • 4 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró

Nézzük meg zárásként, hogyan gondolkodik életéről Nick Vuicic, hogyan változtatta meg az ő életét a krízis.
https://www.youtube.com/watch?v=jkSKQyo2jMI 
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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.
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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-



161

FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP • 8. osztály

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
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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.




