„… buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban „
1 Kor.15:58
Segédanyag az óvodai keresztény neveléshez

Készítette: A Jó Pásztor Református Óvoda Hitéleti Munkaközössége

Teremtés
Bibliai történet
Központi igazság
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isten minden szépnek és jónak teremtett
Isten a szavával alkotta a világon.
Isten a te Teremtőd.
Isten a hatalmas teremtő, aki megérdemel minden dicséretet.
Isten a gazdája a teremtett világnak.
A természet csodája mögött a mindent jól és tökéletesen teremtő Isten áll.
Isten tökéletes világot teremtett.

Igehely
Aranymondás
„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott igen jó.”
(I.Mózes 1:31)
„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre Alkotónk az Úr előtt (Zsolt.25.6)
„Látta Isten, hogy ez jó.” (I.Mózes 1:26)
„Isten teremtette a világot, és mindent, ami benne van.” (Ap.Csel.17:24)
„Milyen jó hálát adni az Úrnak.” (Zsolt. 92:2)
„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő.

(Zsidók 11:13)
„Istennek gondja van rátok.” (Péter 5,7)

Ének, mondóka, vers
A TEREMTÉS (régi hittankönyv- Bori Gáborné)
A legelső teremtmény a fény volt.
Másnap kerekedett ki az égbolt.
Harmadnap zsendült növényi élet.
Negyediken a Nap és a hold fénylett.
Ötöd nap már állottak nyüzsögtek.
Hatodnap lett emberre a Földnek.
Hetedik a nyugalom napja:
Jó Istenünk áldását ránk adja.
(Örömhír újság)
Varga Erzsébet: Mindent köszönök
Szeretem a napfény
Patak, csobogás
Kis méh zümmögését,
Madár dalolását.
Lágy szellőt, virágot,
Sok apró örömöt,
Minden szépet és jót
Istennek köszönök.

Kapcsolódó tevékenységek
1. Képek gyűjtése vizekről, természeti formákról, égitestekről, növényekről, állatokról, emberekről.
A teremtés egyes napjainak megfelelően rendezzük.
2. Homok- víz asztal: a teremtett világ színterei
3. Házas fogójáték:
Fogó elől akkor menekülnek meg, ha egy Isten által teremtett dolgot megérintenek. Ez a ház. Mindig ki kell
mondani a nevét.
Ha téveszt, és ember által készített dolgot fogott meg akkor ő lesz a fogó.
4. Futó játék (csoportosítás) A nevelő hangosan odakiált egy szót: ember csinálta - Isten teremtette
élő – élettelen
kicsi – nagy
Mondóka
Ez a szemem, ez a szám,
ez pedig az orrocskám,
Jobbra, balra két karom
forgatom, ha akarom.
Két lábamon megállok,
ha akarok ugrálok.
Kicsi orr, kicsi száj,
keretezi kicsi áll,
kupolája homok.

Rema

Mindent Isten alkotott…
Intsél a kezeddel…
Kicsi katicabogár… (J.É.91)
Ki teremtette ezt a világot… (J.É.92)
Mi szép, ó nagy Isten…(J.É.93)
Ének
• Zengjünk együtt Istenünk…(J.É.88)
• Kis virág a réten… (J.Á.É.20)
• Mily szép, ó nagy Isten… (J.É.93)
• Bércet rónaságon… (J.Á.É.16)
• Én Istenem, Jó Istenem mennyi szépet teremtettél…(Vígan Énekelj.. 20.)
• Süt a nap az égen (Vígan Énekelj:4)
• Ki teremtette ezt a világot (J.É.92.)
Zh: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek (Ref.Én.225)
A gyerekek gyorsan keresnek egy hozzá kapcsolódó dolgot
5. A gyerekek válasszanak egy állatot.
Legyen madarak, vízi állatok, szárazföldi állatok.
Játsszák el az állatok életét.
Majd szólítsuk csoportonként őket:
Jöjjenek hozzám a vízi állatok… madarak…
1-5-365. Bibliai történet
REMA:I.

6. Növények hajtása magvak csíráztatása.
7. A gyerekek kezének kőrbe rajzolása. Ez a fa. Leveleket virágokat festenek, ragasztanak, sodrás technikája is
lehet.
8. Éjjel és nappal, sárga - fekete papír. Sárga lap felmutatása a nappali tevékenységek. Feketelap az éjszakai, esti
tevékenységek.
Kapcsolódó tevékenységek:
Matróz bácsi - állat mozgás utánzó.
Komámasszony hol az olló (23.o.)
Hold és csillagok (K.H.O. 22o)
Házatlan mókusok (27.o.)
Nyúlvadászat (27.o.)
Járások (32.o.)
Kis kanál (119.o.)
Dolgozzatok legények (141.o.)
Mondj egy állatot! (141.o.)
Föld, víz, levegő (141.o.)
Elindult a hajó (153.o.)
Megjött a hajó (153.o.)
Örömhír újság
Teremtés kocka
• Virágok, fák festése ujjnyomattal
• Állatok formázása gyurmából
• Labdagurító: Soroljanak fel a gyerekek dolgokat,

amiket Isten teremtett.
• Igaz – hamis játék:
Igaz: Isten teremtette
Hamis: Ember készítette

Kreatív hittan
Ha a teremtésről tanítok akkor az is a céljaim között szerepel, hogy a gyerekeket köszönetmondása motiváljam.
Papírzacskóban bevitt sokféle tárgy: alma, hagyma, citrom, krumpli, kagyló, madártoll, falevél, fából kivágott
pillangó, fából kivágott ház, lego ember
Feladat: Fejezd be a mondatot a kezedben lévő tárgy megnevezésével.
Isten alkotta a…
Köszönöm Istenem!
Teremtéstörténet gyerekeknek 1.old
Letölteni - Teremtés kicsiknek scribdscribd.com/doc/76669646
Élő és élettelen dolgok felmutatása KATETEKA.HU
www.plebania.net/hittanterem
Oktatási cél: Isten teremtette - ember készítette
Nevelési cél: Az életet Isten adja.
Érdeklődés felkeltése: Mit láttál az utcán, amikor óvodába jöttél? Amit mondanak a gyerekek, rajzolják a táblára.
Majd sorban letörlöm, és megbeszéljük, hogy régen semmi sem volt, csak Isten.
Új anyag: Teremtés történet elbeszélése. Minden élő dolgot Isten teremtett. Élő és élettelen dolgok összehasonlítása,
felmutatott képek alapján:

Megkérdezem a gyerekeket mi van a teremben, ami élő, virág, mi magunk.
Előveszek egy almát.- Elmesélek egy titkot még hozzá az almafa titkát.
Mi annak a titka hogy, olyan gyönyörű magas lombos az a fa tele finom gyümölccsel?
Az alma a fülembe súgja titkát, amit én tolmácsolok a gyerekeknek.
/Azt mondja az alma: vágjuk fel, mert a pocakjában van az ő titka: magocska/
Minden, ami él ilyen pici magocskából lesz, az állatok is és mi magunk is.
Mitől ilyen okosak ezek a kis magocskát? Minden utaljon Istenre, aki ezt kigondolta és lehetővé tette.
A gyerekeket meg kell tanítani rácsodálkozni a teremtés szépségeire és csodáira.
Élő az, ami növekszik fejlődik, és önmaga változtatja a mozgását, vagyis Isten teremtette. A gyerekek mondanak
példákat.
Élettelen az, ami már nem növekszik, nem fejlődik, és önmaga által nem változtatja a mozgását, vagyis ember
készítette. A gyerekek mondanak példát.

Bibliai történet: Noé
Központi igazság:
• aki Istent szereti az megtapasztalja az ő gondoskodását.
• Aki bízik Istenben, szereti őt, arra Isten vigyázz.
• Noé készségesen engedelmeskedett, és Isten meg jutalmazta.
(Erények és értékek)
• Vegyünk példát azokról, akik engedelmeskedik Istennek.
• Noé biztonságot, menedéket kapott Istentől a bárkában.
• Noé dicsérete Isten megmentő szeretetét.

• Naponként adjunk hálát Isten szeretetért, gondviselésért.
• Isten megtartja az ígéreteit.
Noé megköszönte Istennek, hogy megmentette őt és családját.
• Isten megbünteti a bűnt, de jézusnál menedékre találunk.
• Noé engedelmeskedett Istennek, és szerette őt, ezért az Úr megmentette őt és családját az özönvíztől.

Igehely: I.Mózes 6,9 – 9,17
Aranymondás:
„Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik.”
(Zsoltárok 145:20)
„Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.”
(I. Mózes 6:22)
„Dicsérjétek az Urat adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete.”
(Zsoltárok 106:1)
„Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr!”
(V.Mózes6:18)
„Mindenért hálát adjatok.”
(I.Thesszalonikai levél 5:18)

Ének:
Karácsonynak éjszakáján dallamára:
1. Napkeleten a nap felkel,
Beköszönt a fényes reggel
Éjjel – nappal, télben – nyárban

Bízom az Úr oltalmában
2. Kerek világ, körbe járja
Istenünknek gondossága
Éjjel – nappal, télben – nyárban
Bízom az Úr oltalmában!
(365 Óratervek)
• Istenem megköszönöm…(J.Á.É.4)
• Ó mily csodás Isteni szeretet…(J.É.197.)
• Süt a nap az égen…(Vígan Énekelj: 4)
Zh: Hálát adok, Uram, az életért

Kapcsolódó tevékenységek:
365 Óraterv:
1) Színes tenyérlenyomatokból a bárka, az állatok, a szivárvány festése.
2) A bárka köré festés ujjnyomattal, esőcseppeket ahogy ellepik a lapot és lehet hullámokat, ahogy a bárkát
beborítják.
3) A bárkaépítés munkafolyamatának eljátszása: -fakivágás, rönk cipelés, méretreszabás, fűrészelés, kalapálás
szurokkal bekenés
4) Párkereső: állat - állat párosítás
Asszociáció állat - élelem
5) Állatutánzó: -mozgás, állathang utánzó játék.
Játéktár:

6) Szituációs játék: gyűjtsétek össze, hogyan tudunk megköszönni dolgokat.
Játszunk szavakkal, mimikával.
7) Csöpörög az eső
(Komámasszony hol az olló 109. o.)
8) Bárka építése székekből kartonból.
Munkák végzése a bárkában, gondoskodás az állatokról, egymásról (Minden nap Jézussa)
9) REMA:
Állatfigurák formázása gyurmából anyagból.

Bibliai történet: Bűneset
Központi igazság:
• Ádám és Éva olyat tettek amiről Isten megparancsolta, hogy ne tegyék.
Bűnt követtek el.

Ének:
• Megismerni téged…(J.É.243)
• Én Istenem, jó Istenem.. (Vígan Énekelj:20)
Zh: Teremtő istenünk, édes atyánk nekünk…(Ref.Én:278)
Igehely: I.Mózes 3.
Aranymondás:
• „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Máté 5:8)

Kapcsolódó tevékenység:
• Krepp papírból kígyó hajtogatása.

Bibliai történet: Ábrahám elhívása
Központi igazság:
• Ábrahám hallgatott az Isten szavára, engedelmeskedett neki és megtette azt amit kért tőle.
• Ábrahám példaképünk lehet a hitben és engedelmességben.
• Isten mindig megtartja ígéretét.
Ének:
• Szentelj meg Úr Isten…(J.Á.É.9.)
• Megismerni téged…(J.É.9)
• Ne félj Csak higgy…(J.Á.É:13)
Zh: Szólt az Isten egykor…
Éji sötétben…(J.Á.É:13)

Igehely: I. Mózes 12: 1- 9, 13:14- 18
Aranymondás:
• „Hit által engedelmeskedett Ábrahám.”
(Zsidók 11.8)
• „Bízzál az Úrban teljes szívedből.”
(Példabeszédek 3:5)

Kapcsolódó tevékenység:
• Figyelek rád!
• Sátor készítés
• Pásztor vagyok gyerekek
• Vers: Erdélyi Ilona: Bárhová mégy
• Ábrahámnak sok fia, sok fiának Atyja
Ábrahám – énekes, mozgásos játék.
Erdélyi Ilona: Bárhová mégy
Bárhová mégy el, ne feledd,
a Jó Isten mindig veled!
Nem kell félned a sötétben,
sem a bajban, sem a veszélyben
Éjjel - nappal vigyáz reád,
Ő, szerető égi Atyád.
Soha, soha el ne feledd,
a Jó Isten mindig veled!
• Festés borotvahabbal, éjszakai égbolt festése

Bibliai történet: Az Úr megjelenik Ábrahámnak Mamré Tölgyesében
Izsák születése
Központi igazság:
• Isten a lehetetlennek látszó dolgok felett is Úr.
Ígéretei megbízhatóak.

• Nem szabad kételkedni Isten ígéreteiben, mert az Úrnak semmi sem lehetetlen.
• Isten semmi sem lehetetlen.
• Isten mindig betartja ígéretét.
Ének:
• Zengjük együtt Istenünknek…(J.É.88)
• Ne félj, csak higgy…(J-Á.É.37)
• Hiszek én az Úr Istenben (J.É.221)
Zh: Ó Ábrahám Ura…Ref.Én:425

Igehely: I.Mózes 18:15, I.Mózes 21:1-8
Aranymondás:
• +Van- e valami lehetetlen az Úr számára?”
(I.Mózes 18:14)
• „Mert az istennek minden lehetséges!
(Márk 10:27)
• „Isten mindent hűségesen cselekszik.”
(Zsoltárok 32:4)
• „Bízzál az Úrban teljes szívedből.”
(Példabeszédek 3:5)
Kapcsolódó tevékenységek:
• Vendégvárás eljátszása
• Kisbaba gondozása.
• Pólyás baba barkácsolás különböző technikával.
• Beszélgetés az ígéretek megtartásáról.

• Vendégszeretet eljátszása.
tányéron bonbon körbeadása:
Szeretettel …-tól! - Köszönöm szépen
• Miklya Zsolt: Ott
• Anyanyelvi játék: Szó felismerés - halkan mondott szavakkal.

Bibliai történet: Ábrahám feleséget hozat Izsáknak
Központi igazság:
Eliézer figyelt az Úrra, és tudott helyes döntést hozni. Isten minket is szeretne tanácsolni, hogy jó döntéseket
hozzunk.
Ének:
• Zengjük együtt Istenünknek…(J.É.88)
• Süt a nap az égen…(Vígan énekelj:4)
• Szívem csendben az Úrra figyel…(J.É185)
Zh: Vezess Jézusunk…(Ref.én.:434)

Igehely: I.Mózes 24:1- 67
Aranymondás:
• „Az Úr vezérel engem ezen az úton.”
(I.Mózes 24:27)
Kapcsolódó tevékenység:
• Útkereső játék.
• Ékszer készítés: karkötő, láncfűrész

• Süteménykészítés, megvendégelés.
Bibliai történet: Jézus gyermekkora
Központi igazság:
• Jézus is volt gyermek.
Ének:
• Kicsiny gyermek vagyok… (J.Á.É.58)
• Szívből kérlek Istenem… (V.Én:7) 7:00
• Én Istenem jó Atyám…(J.Á.É.47)
Megjegyzés: RPI. Hittankönyv

Igehely: Lukács evangéliuma 2:52
Aranymondás: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben. Isten és az emberek előtt való kedvességben.
(Lukács 2:52)

Kapcsolódó tevékenység:
• Mikor Jézus kicsi volt – vers - REMA
• Jézus korabeli játékok szemléltetése, bemutatása: pl. fő fonalbaba pókszövés malom, agyagozás, fából kishajó,
amőbázás kagylóval, kaviccsal textilen.
• Közös játék készítés.

• Korabeli kenyérsütés.

Bibliai történet: a 12 éves Jézus a templomban
Központi igazság:
• legfontosabb dolog az Atya Isten dolgaival való foglalatosság.
• Engedelmességgel tartoznak a szülőknek, hiszen ez Isten akarata.
• Jó az Úr Isten közelében lenni.
• A templom az isten háza ahol az Úr Isten igéjén keresztül szól hozzánk.
Ének:
• Ünnepnap vasárnap…(J.Á.É51)
• Harang szava hogyha szól…(J.Á.É.49)
• Templomunk az isten háza…(J.Á.É.50)
• Vasárnapi harangszóra…(Harangszó 16.)
• Szentelj meg Úr Isten… (J-Á.É.9.)
Zh: Úrnak szolgái mindnyájan…Ref.én.134
Bim- bam bim (Ne félj te kicsiny bárány)

Igehely: Lukács evangéliuma 2: 41-52
Aranymondás:
„Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk.”
(Zsoltárok 12,1)
„Uram, szeretem a te házadban való lakkozást.”
(Zsoltárok 26: 8)

„Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak.”
(Kolosszé 3:20)

Bibliai történet: Jézus első tanítványai
Központi igazság:
•
•
•
•
•
•
•

Hittel hallgattak Isten szavára és engedelmeskedtek annak.
Az Úr Jézus gondosan választja ki követőit.
Jézus követni azt jelenti, hogy magunkat teljesen Rábízzuk.
Jézus követni azt jelenti mint, az örömhírt átadni.
Jézus barátja lehetsz!
Mi is lehetünk az Úr Jézus barátai, ha követjük őt.
Mondjuk el másoknak is, amit Jézusról hallottunk, tudunk.

Ének:
•
•
•
•

Jézusomnak életében…(J.Á.É.38)
Ha te Jézust követed…(J.É.169)
lépésről lépésre…(J.É.737)
Ne félj, Csak higgy…(J.Á.É.37)

Igehely: János evangéliuma 1:35-52
Máté 4:1-22

Aranymondás:
• „Kövess engem.” (János 1:43)

• „Ti barátaim vagytok, ha az teszitek, amit én parancsolok nektek (János 15:14)
• „Legyetek követői az Istennek.”

Kapcsolódó tevékenység:
• Követő játék: Labirintus készítése székekből, tornaszerekből. A vezető irányításával a gyermekek követik őt.
• Talp forma leragasztása a padlóra (színes papírból), egy útvonalat jelölve. A gyerekek ezen járnak, miközben
éneklik a Lépésről lépésre… kezdetű éneket.
• Fogyó- gyarapodó játék: Jézusnak életében…
• Szituációs játék: Simon mondja
• Bizalom játék
• Mi Jézushoz tartozunk: Halacska formájú jelek felragasztása megrajzolt háló formára.
• Hallod e Jézus hívását - Harangszó 35.
• Gyertek gyerekek…(J.Á.É.11)

zh: Jézus hív bár zúg morajlik(Ref.én.299)
Gyerekek, gyerekek hozzám jöjjetek
365. Bibliai történet
Ismered -e Jézus?
Engem Ő nagyon szeret
Réges- régen jött a földet,
Ő is itt volt kisgyerek.
Biztosan volt sok barátja,
és játszani is szeretett.
Nemhogy bántott, de boldoggá

tett Ő minden gyereket.
Mikor felnőtt lett, tanított,
városról városra járt,
tizenkét hű tanítvánnyal
osztotta meg otthonát.
Most a mennyben lakik, mégis
itt van egészen közel.
Barátom, kivel beszélek
meghallgat engem, s figyel.
Van sok földi jó barátom,
mennyei csak egy lehet
Mondd Ő neked is barátod?
Szeret minden gyermeket.

Bibliai történet: János megkereszteli Jézust
Központi igazság:

• Jézus Isten fia.
• Istenhez tartozunk.
• Jézus beáll a bűnösök közé, pedig ő bűntelen, hogy teljesítse Isten akaratát. (vállalja velünk a közösséget)

Ének:

• Szentelj meg Úristen…(J.Á.É.9)
• Kis szívem, kisszoba…( J.É.138)

Zh:

• Atyám én imádlak…(J.É.63)
• Rút volt szívem…(J.É.132)
• Olyan örömöt, mint a forrás…(J.É.161)
Igehely: Máté 3:13-17, Márk 1:9-11, Lukács 3:21- 22

Aranymondás:
• „(Jézus) az Isten fia” (János 1:34)
• „Ez az én szeretett Fiam akiben gyönyörködöm.” (Máté 3:17)

Kapcsolódó tevékenység:
• Babafürdetés eljátszása.
• mosakodás kor játéktár 41
• A kis szív története (Evangéliumi kiadó)
• Bocsánatkérés (játéktár 41)
• Galamb készítés origamival, illetve egyéb papír technikával.
• Barkácsolás: fotókeret díszítése (keresztelési képhez)
(Lehetőség szerint lelkipásztor meghívása, vagy templomba látogatás, ahol a keresztelési edényeket megismerik a
gyerekek és meghallgatják a keresztelés lényegét.)

Bibliai történet: a csodálatos halfogás

Központi igazság:
•
•
•
•
•
•
•

Hittel hallgattak Isten szavára és engedelmeskedtek annak.
Jézus szolgálatra hív bennünket.
Jézus követni annyit jelent, hogy szeressük Istent és szeressük egymást.
Jézus barátokat gyűjt maga köré, hogy tanítsa őket.
Jézus követni annyi, mint Isten akarata szerint élni, ellenségeidet szeretni, jó cselekedni mindenkivel.
Jézus csodát tesz, megmutatja isteni hatalmát.
Jézus hív, hogy barátai legyünk.

Ének:
•
•
•
•

Jézusnak életében…(J.Á.É.38)
Lépésről lépésre… (J.É.237)
Ha te Jézust követed…(J-É.169)
Jézust áldja énekünk…(J.Á.É.1)

Zh: Jézus hív Bár zúg morajlik…Ref.én.299.
Halld meg!(J.É.103.)

Igehely Lukács evangéliuma 5:1-11
Aranymondás:
„Mindent otthagyva követték őt”
(Lukács 5:11)
„Kövess engem! (János 1:43)
„Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!

(Lukács 5:11)
„A te szavadra mégis kivetem a hálókat.”
(Lukács 5:5)

Kapcsolódó tevékenységek:
•
•
•
•
•
•

Horgászos játék: homok - víz asztalban.
Vitorlás hajó készítés parafadugó talpal.
Halacskák készítése többféle technikával (ragasztás, origami, gyurmázás, díszítés, varrás).
Lics-locs Megjött a kishajó
Tonhalas falatkák készítése
Horgász játék „hajóval” és hálóval.

Találós kérdések Péter halfogásához
1, Pénzem rengeteg
mégsem kell neked
Ráadásul nem szeretnék
nyáron sülni meg
2, Vízbe vetik a víz mégis
átfolyik rajta,
csak a hal marad meg benne,
mindenféle fajta.
3, Széleit nem látod,
mélyét is csak sejtheted,
mégis rábízhatot
egy hajóban az életed.

4, Lehetetlen,
még is megtörténhet,
ha az Úr cselekszik
helyetted is érted.
5, Halász volt ám egyszer olyan
sok halat fogott,
hogy vétkeit megbánva
térdre rogyott.

Bibliai történet: a Kánai menyegző
központi igazság:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hinni jézusban, mint aki Ura mindennek
Jézusnak az apró dolgaikra is gondja van
Jézus csodát tud tenni hatalma van rá
Jézus minden szükségleteinkből gondoskodik
Jézus bennünk is hitelt akar ébreszteni
Jézus Isteni hatalmával tesz csodákat. A csoda a hívő hitét erősíti.
Jézus megmutatta tanítványainak Isteni hatalmát, és azok hittek benne.
Jézus meglátja, ha valamire szükséged van.

Ének:
• Lakodalom készül Kána városában…(J.É.:210)
• Ne félj Csak higgy…(J.Á.É.37)

• Jézus áldja énekünk…(Ref.Én.167)

Zh: Olyan örömöt…(J.É.161)
Szívem örömmel van tele…
Jöjj, mondjunk hálaszót (Ref.Én.167)

Igehely: János evangéliuma 2:1-11
Aranymondás:
• „Hálát adok az úrnak teljes szívemből.”
(Zsoltárok)
• „Az Úr csodákat tesz híveivel.”
(Zsoltárok)
• „Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.”
(János 2:11)
• „Minden gondotokat Ő reá vessétek, mert neki gondja van rátok.”
• „És tanítványai hittek benne.”
(János 2:11)

Kapcsolódó tevékenysége:
• Dramatikus játék: lakodalom.
• Dekoráció készítése: tányér díszítés, virágok készítése, girlandok, meghívók, fejdíszek, korsó, hordó, készítése
agyagból, gyurmából, üvegfestés, textilbő fátyol készítése.
• Sütemények sütése: kókuszgolyó, pöttyöske
• Párválasztós dalos játékok
• Tablókép készítés: esküvői képek gyűjtése

• Gyümölcslé, turmixok készítése idén gyümölcsből

Bibliai történet: Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő gyermekét
Központi igazság:
•
•
•
•
•
•

Jézus szavának mindig hihetünk. Amit Jézus mond, az igaz.
Jézushoz oda mehetünk problémánkkal, beszélhetünk vele imádság által.
Hinni azt jelenti, hogy biztosan tudom, amit Isten mond, az igaz.
Jézus hatalmát nem korlátozza sem tér, sem idő.
Jézus tud segíteni a bajban, de hinni kell, hogy tud segíteni.
Nem a látható jelekben és csodákban kell hinni, hanem magában az Úr Jézus krisztusban.

Ének:
• Kis telefonom van nekem…
• Hol az Úr Jézus jár…( J.Á.É.34)
• Ne félj, csak higgy…(J.Á.É.37)
Zh: Hinni taníts uram…(Ref.én.479)
Mindennek meghallják (J.Á.É.30)

Igehely: János evangéliuma 4:43-54
Aranymondás:
• „Ő pedig hitt Jézus szavának”
(János 4:50)

• „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözölsz mind te, mint a te házad népe.”
(Apostolok cselekedetei 16:31)
• „És hitt Ő, valamit egész háza népe.”
(János 4:53)
• „Menj el, a te fiad él.”
(János 4:50)

Kapcsolódó tevékenységek:
•
•
•
•

Orvosos játék
Anyanyelvi játék: betegséggel kapcsolatos szavak gyűjtése
Képkirakó
Siklós József: Boldog tanulás

Bibliai történet: Zákeus
Központi igazság:
•
•
•
•
•
•

Aki Jézussal találkozik, annak az élete megváltozik.
Jézus azokat is szereti, aki rosszat tesznek, de lehetőséget ad nekik arra, hogy megváltozzon.
Zákeus teljes szívből megbánta, amit tett. Mi is kérhetünk bűnbocsánatot.
Jézus szeretete változáshoz az emberek életében.
Jézus megváltoztathatja az életemet.
Becsületesség.

Ének:
• Oly csöpp ember volt Zákeus…(J.É.212)

• Kis szívem, kis szoba…(J.É.138)
• Azért jött az emberfia…(Az úrnak zengjen az ének 23)
• Az Úr Jézus Krisztus szívem királya…(Az úrnak zengjen az ének 23)

Zh:
• Rút volt szívem (J.É.132)
• Szívem, örömmel van tele(J.É.84)

Igehely: Lukács evangéliuma 19:1-10
Aranymondás:
• „Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
(Lukács 19:10)
• „Hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ezért örvendezzünk.”
(zsoltárok 126:3)

Kapcsolódó tevékenységek:
• Szerepjáték: Zákeus gyere le! (játéktár61)
• Tornázzunk együtt Zákeussal.
Mozgásos játék kisebbeknek.
• Mondd másképp! -anyanyelvi játék
• Ellentétes szavak gyűjtése:
becsületes-csaló, kicsi – nagy
• Bolhapiac: a gyerekek megunt játékát
játékpénzzel adják-veszik a csoportban
(játékpénz számítás, játékbolt kialakítása).

• A körtemag c. magyar népmese segítségével beszélgess a becsületességről.
Domján János: Zákeus
Elment egyszer Zákeus,
hogy Jézust meglássa,
kicsi volt hát felmászott
egy nagy fügefára.
Mikor az Úr arra jött,
így szólt fel a fára:
Zákeus ma te hozzád
térek be szállásra.”
Örvendezett Zákeus
Ennek hallatára,
hitte, hogy a bűneit
az Úr megbocsátja.
Azt mondta: ”Ha valamit
gonoszul elvettem
Megfizetek négyszer is,
hogy jóvá tehessen.”
Így szól az Úr:” E háznak
ma lett üdvössége!”
Zákeusnak szívébe
Öröm szállt és béke.

Jézus jött, hogy megtartsa
a bűnös világot,
Mióta Ő eljött hozzánk,
én is vele járok!
Vers: Zákeus
Gazdag ember volt Zákeus
de barátja senki se.
Pénze helyett maga Jézus
barátkozik meg vele.

A körtemag
Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy adag agyagedény, de rajta csípték és tömlöcbe dugták. Azon gondolkozott,
hogyan szabadulhatna ki. Mondja hát az őrnek, hogy drága kincse van, ezt szeretné odaadni a királynak. Az őr még
aznap a király színe elé vitte őt.
• Mi járatban vagy? - kérdezte a király.
• Drága kincsem van, feleségednek szeretném odaadni. -Azzal előhúzott a zsebéből egy papírcsomagocskát, s a
királynak adta.
A király kinyitja: - Hát ez?! Hiszen ez egy közönséges körtemag!
• Úgy van, körtemag - hagyta rá a tolvaj-, de nem akármilyen. Drága kincset ér: aki elülteti, aranykörte terem
neki.
• S miért nem ülte terelte magad? – tudakolta a király.
• Mert tudd meg, csak becsületes ülteti el, máskülönben a mag közönséges kört terem. Tolvaj létemre én magam
hiába is ültetnem. Azért hoztam, mert tudom, felséged becsületes.

• Nem, én nem ültethetem el - mondta a király, mert kisfiú korában egyszer lopott a piacon. A tolvaj felkínálta
neki a magot a főkancellárnak.
• Nem ültettem el - mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették.
• A tolvaj felajánlotta a magot a fő tábornoknak.
• Nem ültethetem el - mondta a tábornok, mert mindig olyan hőstettek hencegett, melyeknél ott sem volt.
Így ajánlotta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse, de senki sem vállalkozott rá.
• No lám - kacagott fel furfangos tolvaj. -Tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyt sem
vetnet tömlöcbe!
És én dutyiban üljek azér,t mert egy az agyagedényt loptam?
Erre már a király sem tudott válaszolni - inkább szabadon engedte.

Bibliai történet: A béna meggyógyítása
Központi igazság:
•
•
•
•

Hit Jézusban, Isten fiában.
A Jézusba vetett gyógyulást eredményez.
A barárok bíztak Jézusban, tudták, hogy Ő segíteni fog nekik.
Jézusnak van hatalma arra, hogy nagyon beteg embereket gyógyítson.

Ének:
• Hol az Úr Jézus jár (J.Á.É.34)
• Tessék itt a finom perec…

Zh:
Szívem, örömmel van tele…(J.É.84)
Betölti szívem az öröm…
Isten nevét dicsérem…(Az úrnak zengjen az ének 210)
Áldjad, én lelkem…(Ref.Én.264)

Igehely: Márk evangéliuma 2:1-12
Aranymondás:
• „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.”
• „Hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ezért örvendezzünk.”
(Zsoltárok 126:3)
• „Áldjad lelkem az urat és ne feleddel, mennyi jót tett veled.”
(Zsoltárok 103:2)
Kapcsolódó tevékenységek:
• Logi-vár házépítés
• Lyuk keresés (játéktár 13)
• Drámajáték, Kapukereső. A gyerekek körbe állnak, csak a 2 kijelölt gyerek között marad nyitva a kapu, a többi
zár. Hívogatás metakommunikációs eszközökkel (pislogás, mosolygás).
• Orvosos játékok: bot, mankó, kipróbálása.
• Mondókázás:
Itt a szemem, itt a szám
Ez meg itt az orrocskám.
Jobbra- balra két karom.

•
•

•
•
•
•

Ha akarom forgatom.
Két lábamon megállok.
Ha akarok ugrálok.
„Foci” ping-pong labdával (csak fújni lehet)
Akadálypálya:
- csúszás ülésben, háton, nyújtott lábbal.
- pannon csúszás hason, előre
- fókajárás
Mozgatható lábú és kezű ember forma készítése
Egyensúlyozó játékok vonalakon
Ugróiskola
Lábunkkal tapintó játék (puha, sima, kemény, szúrós)

VISZ: mondóka ovisoknak
Leprás voltam,
elbujdosott
Úr Jézussal találkoztam
Leborulva így kérleltem
Uram, kérlek, szánj meg engem
Szeretettel megérintett. .
Nagy bajomban megsegített:
Leprás voltam, megtisztultam.
Megváltómra rátaláltam.

tapogatjuk magunkat
eltakarjuk arcunkat
keresztet mutatunk
magasba emeljük kezünket
magasba emeljük kezünket
megérintjük magunkat
mintha felsegítenénk valakit
lesöpörjük testünket
szívünkre tesszük a kezünket

A béna:
Négyen vitték,
mert szerették.

négyet mutatnak
átöleljük magunkat

Jézus Isten,
ezt elhitték.
Barátjukat leengedték
Mit tesz Jézus ezt figyelték.
Jézus látja, megszereti
Kétkedőket leleplezi.
Beteg bűnét megbocsátja.
Béna testét meggyógyítja.
Két kicsi szem az Úrra néz,
Két kicsi fül hallgatni kész,
Két kicsi láb már ő vele megy,
Két kicsi kéz neki mozdul meg.
Én kicsi ajkam Őt vallja,
És én kicsi szívem Ő lakja.
(Jertek énekeljünk 238- versként)
Örömmel, hálával
van tele a szívem,
Ha Isten vigyáz rám,
Nem árthat semmi sem.
(Ismeretlen szerző)

Miklya Zsolt: Jézus mondja
Boldog az a szem,
mely látja az arcom.
Boldog az a fül,
mely hallja a hangom.

fölmutatnak
szívünkre tesszük kezünket
leengedünk valakit kötélen
ellenzőt tartunk a szemünk fölé
átöleljük magunkat
mutatóujjunkkal dorgálunk valakit
szívünket simogatjuk
ugrándozunk

Boldog az a kéz,
mely teszi a dolgom.
Boldog az a láb,
mely követ, ha mondom.
Boldog az a száj,
mely vallja a létem.
Boldog az a fej,
mely bólint, ha kérem.
Boldog az a szív,
mely enyém egészen.

Bibliai történet: a vak Bartimeus
Központi igazság:
•
•
•
•
•
•
•

Jézus segít azoknak, akik őt hitel kérik.
Jézus a te gyógyítód.
Az Úr Jézust bizalommal lehet kérni.
Szabadulás Hit által. Isten dicsőítése a szabadításért.
Legyünk Istennek hálásak azért, hogy láthatnak.
Az Úr mindenkinek a segítségére van, aki őszinte hittel kéri Őt.
Bartimeusnak bizalma volt Jézusban.
Hitte, hogy csak ő tud rajta segíteni.

Ének:
• Ne félj, csak higgy…(J.Á.É.37)
• Azt akarja Jézus, legyek napsugár…(J.Á.É.32)

• Hol az Úr Jézus jár…(J-Á.É.34.)
• Szentelj meg Úr Isten…(J.Á.É.9)
• Mindenek meghallják…(J.Á.É.30.)

Zh: Szívünk zengje már…(J.É.86)
Igehely: Lukács evangéliuma 18:35-43
Aranymondás:
•
•
•
•
•
•

„Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok.” I. Thesszalonikai levél 5. 17-18.
„Áldjad lelkem az Urat, és nem feledd, mennyi jót tett veled.” (Zsoltárok 103.2.)
Mindent, amit imádságban hittel kértek megkapjátok.” (Máté 21:22)
„Bízzál az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 315)
„Higgy az Úr jézusban.”
„Te vagy az én segítségem Istenem.” (Zsoltárok 27:9)

Kapcsolódó tevékenység:
•
•
•
•
•

Mi van a kosárban? - érzékelő játék tapintással
Az erdőben jártunk - keltünk (Komámasszony hol az olló)
Játék az érzékszervekkel.
Mit rajzoltam a hátadra?
Bizalomjáték bekötött:
- bekötött szemű gyermekek vezetése akadályok között.
- nagyobbaknál szóbeli utasításra

•
•
•
•

- képkirakó
- Versike: Csak a sötétséget látom
kendővel a szememen.
Hol van…, hol van…,
Hallom Őt, de nem lelem.
Mi van a terítő alatt?
Keresd meg az ugyanolyan anyaggal borított kockát tapintással.
Milyen anyagnak hallod a hangját?
Keresd a párját az ugyanolyan hangot adó eszköznek!

Bibliai történet: A vakon született ember meggyógyítása
Központi igazság:
• Jézus életünk világossága.
Mint fény ragyogja be életünket, ha hiszünk benne.
• Jézus tulajdonsága a könyörületesség- irgalmasság.

Ének:
• Azt akarja Jézus…(J.Á.É.32)
• Szívemben napsugár…(J.É.236)
• Láss, láss, láss…(365- történet)

Igehely János 9:1-41
Aranymondás:

• „Én vagyok a világ világossága. (János 8:12)
• „… vak voltam, most látok (János 9:25)
• Igen irgalmas és könyörületes az Úr! (Jakab 5:11)

Kapcsolódó tevékenység:
• Találós kérdés:
Sötét van, hogyha bezárom,
világos, mikor kitárom.
Kettő van az arcomon,
látlak és szépek nagyon.
Mik azok gyermekeim?
Azok az én…
(szemeim)

Vakság
A történet célja a gyerekekkel megismertetni, milyen a vakság.
Ezáltal tiszteletet ébreszt bennünk azok iránt, akik a súlyos terhet hordozzák.
A vakok sokkal többet tudnak, mint gondolnánk!
Nagyon jó a hallásuk és a tapintó érzékük.
Könnyen elutasítják a részvét minden formáját.
De elfogadják a segítséget, ha valamit valóban nem tudnak megtenni, mint például átmenni egy forgalmas úton.
Ne szégyelljük ilyenkor segíteni nekünk!
Jézus tulajdonsága a könyörületesség.
Jézus tulajdonsága az irgalmasság.
Igen irgalmas és könyörületes az Úr! (Jakab 5:4)

Bibliai történet: Jairus lányának feltámasztása
Központi igazság:

• Jézus a benne való hitre, bizalomra tanít. Ne aggodalmaskodjunk.
• Jézusnak elmondhatod kérdéseidet, ő mindig odafigyel rád.
• Jézusnak elmondhatod, ha valami rossz történik veled. Ő téged is megvigasztal.

Ének:
• Ne félj, csak higgy…( J.Á.É.37)
• Szenved Jairus leánya …( J.Á.É.26)
• Zh: Ne aggodalmaskodjál …( J.É.171)
Isten nevét dicsérem…(az úrnak zengjen az ének 210)
Hiszek én az Úr Istenben…( J.É.)
Szívem együtt dalol…
Gondviselő jó Atyám vagy…(Ref.ének)
Mindenek meghallják……( J.Á.É.30)
Igehely: Márk 5:21-24, 35-43

Aranymondás:
• „Ne félj, csak higgyj.” (Márk 5:36)

Kapcsolódó tevékenység:
Miklya Zsolt: Madarak és liliomok

Bibliai történet: A süketnéma meggyógyítása
Központi igazság:
• Jézus tud megoldás minden problémára.
• Jézusnak mindenki egyformán fontos.
Ének:

Zh: Halld meg a hívást…( J.É.103)
Igehely: Mark 7:31-37
Aranymondás:
• „A süketek hallóvá teszi, a némákat beszélővé.” (Márk 7:37)
• „Támogat az Úr minden elesettet.” (Zsoltárok 145:14)

Kapcsolódó tevékenységek:

•
•
•
•
•

Érzékszervi játékok.
Jelbeszéddel elmutogatni néhány kisebb kifejezést például, szeretlek, éhes vagyok.
Érzelmeket kifejező képek párosítása. (játékszertár)
Activity gyerekeknek
Szájról olvasás: Lassan, szépen formálva a szavakat halkan beszélve, de lehet olvasni a szavakat.

Bibliai történet: a tíz leprás meggyógyítása
Központi igazság:
•
•
•
•

Jézusnak mondjunk köszönet a segítségért.
Jézus nehéz helyzetekben is tud segíteni.
Jézus szeretete és gondoskodása a legnagyobb a világon.
Az Úr Jézus ami orvosunk.
Imádságban mindig köszönjük meg neki, ha meggyógyított betegségünkből.

Ének:
•
•
•
•
•

Jézusról szóló ének …( J.Á.É.19)
Jézust áldja énekünk …( J.Á.É.1.)
A Biblia, Isten szava…
Ne félj, csak higgy…( J.Á.É.37)
Süt a nap az égen…

Zh: Adjatok hálát az Istennek…(Ref.ének)
Úr Jézus Krisztus szívem királya…
(Az úrnak zengjen az ének 23)

Megköszönöm Jézus…(365 óravázlatok)

Igehely: Lukács 17:11-13
•
•
•
•
•
•

„Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem!” (Zsoltárok 30:3)
„Áldjad lelkem az Urat és nem feledd el, mennyi Jót tett veled.” (Zsoltárok 103:2)
„Hálát adok az Úrnak teljes szívemből.”
„Mindenért hálát adjatok…” (I. Thesszalonikai levél 5:18)
„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogott minket az Isten dicsőségére” (Róma 15:7)
„Adjatok hálát az Úrnak.” (Ézsaiás 12:4)

Kapcsolódó tevékenység:
•
•
•
•
•
•

Szóvadászat – ellentétpárok.
Beszélgetés a fertőző betegségekről.
Színező
Szív alakú háló tabló: Mindenki lerajzolhatja miért hálás.
Papír ujjbáb készítése.
Varga Erzsébet: Mindent köszönök

Bibliai történet: Jézus megáldja a Gyermekeket
Központi igazság:
• Jézus szereti a gyermekeket bizalommal lehet vele beszélni.
• Jézus soha nem olyan fáradt és elfoglalt, hogy a gyerekekre ne figyeljen.

• A mennyek országában azok számára van hely, akik teljesen a mennyei Atyától akarnak függeni.
• Jézus hív magához

Ének:
•
•
•
•
•

Halld, halld Jézus szeretetét …( J.Á.É.194)
Engedjétek hozzám jönni…( J.Á.É.29)
Jézus szeret minden kicsi gyereket…
Tapsolj kicsi szív…( J.Á.É.17)
Gyermekek, gyermekek hozzám jöjjetek

Igehely: Mark 10:13-16
Máté 19:13-15

Aranymondás:
• „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket.
(Márk 10:14)

Kapcsolódó tevékenység:
• Tabló készítés: Jézus képe minden gyerek saját rajza.
• Vers: Siklós József: A legjobban barát
Jézus a gyermekek
leghívebb barátja

Ölbe veszi őket,
szereti, megáldja.
Követtem Őt én is,
hallgatok szavára,
Befogad majd végül
fényes mennyországba.

Bibliai történet: Az ötezer ember megvendégelése
Központ igazság:
• Jézus kezében a kicsiny gyermekek keveséből is sok lesz.
• Jézussal meg tudok osztozni azon, ami az enyém. Önzetlenség.
• Jézus kezében a kicsiből is sok lehet.
• Jézus hatalmas csodát tesz.
• Istennek gondja van testi szükségleteinkre is.
• Az Úr Isten áldása a keveset is eléggé teszi.
• Jézusnak van hatalma gondoskodni rólunk.
• Jézusban Isten jött el közénk, aki gondoskodik, utat mutat.

Ének:
•
•
•
•
•

Ne félj, csak higgy …( J.Á.É.37)
Ó, mily csodás Isteni szeretet…( J.Á.É.197)
Azt akarja jézus …( J.Á.É.132)
Itt van Isten köztünk…(Ref.Én.165)
Jézus arca szomorú …( V.É.N.33)

Igehely: János 6:1-14, Márk 6:30-44,
Lukács 9:10-17

Aranymondás:
•
•
•
•

„Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket.” (János 15: 9)
„Az Úr az én pásztorom nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23)
„Bízzál az Úrban teljes szívből!” (Példabeszédek 3:5)
„Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg.” (János 6:35)

Kapcsolódó tevékenység:
•
•
•
•
•

Különféle kenyérfélesége kóstolása
Jézus korabeli kenyér sütése
Mintázás agyagból( kosarak, halak)
Vágás, színezés (kosár, kenyér, hal)
PUZZLE

Zh: Tágas mezőn…( J.Á.É.218)
Ne aggodalmaskodjál …( J.Á.É.17-1)
Van itt egy gyermek…( J.Á.É.219)
Nagy hálát adjunk (Ref.Én.225)
Áldjad én lelkem…(Ref.Én)
• Vers: János Tamás
Ötezer ember enni kér
De csak két hal van és öt kenyér
Jézus az életre kérte

és hálát adott érte.
És mindenki evett
Halat és kenyeret.
Gyűjtötték a maradék kenyeret és halat,
és az ételből 12 kosárral maradt.
• Csoda: Miklya Zsolt
Lehetetlen,
mégis megtörtént,
ha az Úr cselekszik
helyetted és érted.
• Piknikes játék
• Papírtányér díszítése ragasztással (hal, kenyér formával)

Bibliai történet: a vihar lecsendesítése
központi igazság:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jézus közelében a békességben, félelme nélkül élhetünk.
Jézus közelében növekedett a tanítványok hitel látva csodákat.
Jézus a félelmeinket és úrrá tud lenni.
Jézus bátorságot tud adni, amikor félünk. Mindig vigyáz ránk.
Jézus közelében biztonságban vagyunk.
Minden félelmünket elmondhatjuk az Úr Jézusnak.
Jézus a viharnak és ura. Jézus a természet felett is Úr.
A félelem oka, hogy nem számolunk Isten hatalmával.

• Jézusnak a természet erői és engedelmeskednek.
• Jézus minden nehézségeben tud segíteni.
• Légy bátor, mert Jézus veled van mindig!

Igehely: Márk 4:35- 40
Aranymondás:
•
•
•
•
•

„Ne félj, csak higgy…(Márk 5:36)
„Segítségem az Úrtól jön, aki eget és földet alkotta.”
„Bízzál az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)
„Miért féltek ennyire? (Márk 4:40)
„Ha félek is, benned bízom.” (Zsoltárok 56:4)

Kapcsolódó tevékenységek:
•
•
•
•
•

Dramatikus játék: vihar eljátszása
Csónak hajtogatás. Vízasztalban úsztatás
Melyik hajó ér hamarabb a kikötőbe? (társasjáték)
Fonaltekerő ügyességi játék. Melyik hajó ér hamarabb a kikötőbe?
Dióhéjból készült vitorlás hajók homok víz asztalban.

Ének:
• Két kezünket összetéve…( J.É.171)
• Ne félj, csak higgy…( J.Á.É.37)
• Vihar tombol zúg a szél …( J.É.220)

Zh: Ne aggodalmaskodjál…( J.Á.É.171)
Ha te Jézust követed…( J.Á.É.169)

Jöjj, mondjunk hálaszót…(Ref.Én.167)
Jézus hív, bár zúg, morajlik…( Ref.Én.)
• Vers:
Ha fenn az ég csattog
és az eső zuhog
fákon süvít a szél
szívem akkor nem fél.

Üsd össze a tenyered
ujjak mozgatása lefelé
adj süvítő hangot
ints nemet a fejeddel.

Imámat elmondom,
szememet lecsukom,
nincsen miért félnem,
Jézus itt van velem.

kulcsold össze kezedet
csukd be szemedet
ints nemet fejeddel
mutass magadra.

Szabó Levente: Tanítványok a viharban
A tanítványok hajóznak
a zúgó tengeren,
S a vad viharban Mesterük
csak alszik csendesen.
- Ó, Mester ébredj, ébredj már,
hát nem törődsz velünk?!
A hajó csak nem elmerül,
ó ments meg életünk,
Az Úr szavára elcsitul
a tenger és a szél,
Ó, mily hatalom, mily csoda:
a hajó célhoz ér!

Ha vész tör rám és félelem,
vagy hullám elborít,
csak hívd a Mestert, benne bíz
Ő rajtad is segít!
Siklós József: Boldog
Tudás, Jézus szeret engem,
éjjel, nappal vigyázz rám,
szeme a bajban is fölöttem,
Mint esőben szivárvány.
Nem félek hát, boldog vagyok,
Jézust én is szeretem,
templomban is iskolába,
s itthon is Ő van velem.

Bibliai történet : Jézus a tengeren jár
Központ igazság:
• Minden körülmények között tekintsünk Jézusra.
• Életünk kerülhet reménytelen helyzetbe. Akkor állunk meg, ha jézusra figyelünk.
• Jézus előtt nincs akadály! Bízzunk benne, ő minden helyzetben tud segíteni.
Ének:
• Ha te Jézust követed …( J.Á.É.169)

• Ne félj, csak higgy…( J.Á.É.37)
• Azt akarja Jézus …( J.Á.É.32)
• Istenem megköszönöm…( J.Á.É.4)

Zh: Ne aggodalmaskodjál…( J.É.171)
Hinni taníts uram (Ref.Én.479)
Jézusban bízz…( J.É.117)

Igehely: János 6 :16- 21, Máté 14:22-33
Aranymondás:

• „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek.” (Máté 14:27)
• „Az Úr az én segítségem, nem félek.” (Zsidók 13:6)
• Bízzál az Úrban teljes szívedből! (Példabeszédek 3:5)

Kapcsolódó tevékenység:

• Vers:
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
Segítek máskor is, csak kérjetek!
Mert én az Istennek Fia vagyok!”
(365 történetek)
• Bizalomjátékok: Vak vezető, kapu.

Bibliai történet: Az elveszett juh
Központi igazság:

•
•
•
•

Jézus keresi az elveszettet.
Jézus nélkül mi is elveszettek vagyunk.
Jézus a jó pásztor, Ő figyel rád.
Ahogyan a jó Pásztor gondoskodik a juhairól,
úgy gondoskodik az Úr Jézus is gyermekeiről.

Igehely:
Aranymondás:

• „Az elveszettet megkeresem.”(Ezékiel34:16)
• „Örüljetek velem, mert meg találom az elveszett juhomat.” (Lukács 15:6)
• „Az Úr az én pásztorom.” (Zsoltárok 23:1)

Bibliai történet: Jézus meggyógyítja a százados szolgáját
Központi igazság:
• Az Úr Jézusnak egyetlen szava elég a gyógyításhoz.

Ének:
• Református Énekeskönyv 479
Hinni taníts uram
Előkészítés:
• Délelőtt katona készítése wc papír gurigából.
• Laktanya látogatás- alaki bemutató.
• Múzeum látogatás - Márciusi ifjak bemutató

• Dalok, versek tanulása, hallgatása az ünnephez közeledve (Nemzeti dal vers megzenésítve, katona zenekar indulók hallgatása)

Igehely: Máté 8,5-13
Aranymondás:
„Csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,7 b)
Rávezetés:
Öltözőben csákó kiosztása.
Én vagyok a parancsnok, ti pedig a katonák,
akik bemutatót fogunk játszani.
Csoport vigyázz - jobbra át - lépés indul-csoport állj - csoport balra át csoport vigyázz – tisztelegj!
-Bereczki őrmester jelentést kérek!
-Dobó parancsnoka szivárvány csoport felsorakozott!
-A jelentés Köszönöm - engedélyt adok a távozásra!
-Csoport vigyázz - jobbra át - lépés indulj!
-Aki nem lép egyszerre…
(bevonulás a terembe leülünk - a székre)
• Történetmondás

Ének:
Hinni taníts uram - bemutatása

Levezetés:

• Milyen csodáit ismerjük Jézusnak, melyeket a szavával tett?

Aranymondás:

• Nemzeti színű zászló írva kitettük.

Tevékenység:

• Puzzle a római századosról
• Színező

Hitéleti foglalkozás
(Halacska csoport, 2015. 03.06)
Vezeti: Szabadi Antalné
Téma: A tíz leprás meggyógyítása (Lk. 17,11-19)
Központi igazság: Jézusom a mi orvosunk. Imádságban mindig köszönjük meg neki, ha meggyógyít
betegségünkből.
1, Kezdő ének: Jézust áldja
2, Imádság: Kicsi vagyok, erőtlen…
3, Motiváció: Képeket mutatok a gyerekeknek.
• Mit mondhat ez az anyuka a kislányának? (Köszönöm, hogy segítesz mosogatni!)
• Mit mondhat az óvónéni ennek a kislánynak, Panninak? (Köszönöm, hogy bele dobtad a szemetet a kukába!)
• Mit mondhat ez a kisfiú a barátjának? (Köszönöm, hogy adtál a csokidból!)

Közvetlen motiváció: ”Ezen a képen azt látjátok, hogy egy bácsi letérdel az Úr Jézus elég és hálát ad, köszönetet
mond neki valamiért.
Hogy mit köszönt meg Jézusnak, megtudhatjátok a mai bibliai történetből.
Hallgassátok figyelmesen!
4, A történet elmondása
5, Zenehallgatási dal:” Megköszönöm Jézusom,

hogy Te vagy az orvosom.
Hirdesse a Föld és ég:
Jézusé a dicsőség!”
6, Óvónő hálaadó imádság
7, Befejező (közös) imádság: Köszönjük istenünk…
8, Kapcsolódó tevékenység
• papírból ujjbábok készítése
• színezőlapok
• mondókázás, ujjbábokkal
1,2,3 – beteg vagyok, az utakat járom.
4,5,6 - Senki sincs, ki ápolhat
7, 8, 9 Jézus! Ugye segítesz, rám figyelsz?!
10 – Köszönöm, hogy tiszta vagyok, mint a forrásvíz!
Gyermekek öröme – Gyűjtemény
1, Terád vár bús szívem,
Vonj ki mélyből engem.
Lábam alá sziklát adjál
Istenem!
2, Az Úr mindent lát,
Az Úr mindent hall,
Az Úr ügyel rám:
1. Mindig, mindig, mindig
2. minden nap.
3, De szeretnék szálló madár lenni,
Rengő, ringó zöld ágra repülni.

Lerepülnék, felrepülnék
jókedvemben csicseregnek,
De szeretnék szálló madár lenni.
De szeretnék nyíló virág lenni,
reggel este harmatcseppek inni.
Ha Szél fújna hajladoznék
minden este becsukódik.
De szeretnék nyíló virág lenni.
Mégis legjobb kisgyermeknek lenni
társaimmal az Istent dicsérni
énekelni, fohászkodni
Jézus előtt leborulni
Mégis legjobb kisgyermeknek lenni.
4, Istenem, Teremtőm
te légy segedelmem.
Jó Atyám ne engedd
hogy rétegben essem.
Mindenféle rosszól
Őrizd meg lelkem.

Aranymondások
„Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!” (Zsoltárok 86:10)
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsoltárok 37:4)
„Dicsérjétek az urat!” (Zsoltárok 15 :6)
„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk!” (Zsoltárok.” 68:20)
„Bízzatok az Úrban mindenhol, mert az Úr a mi kősziklán mindörökre!” (Ézsaiás 26: 4)
„Az Úrtól jön a szabadítás.” (Zsoltárok 3:9)
„Az Úr csodákat tesz híveivel!” (Zsoltárok4:4a)
„Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok!” (Zsoltárok 4: 4b)
„Bízzatok az Úrban! (Zsoltárok 4:6)
„Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek!” (Zsoltárok 5:12)
„Az én pajzsom az Isten.” ( aki megszabadítja a tiszta szívűeket) (Zsoltárok 7:11)
„Hálát adok az Úrnak.” (Zsoltárok 7:18)
„Hálát adok az úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatetted.” (Zsoltárok 9:2)
„Uram, te megtartod ígéreteidet.” (Zsoltárok 12:8)
„Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem:” (Zsoltárok 13:6)
„Áldom az urat! (Zsoltárok 16:7)
„Az Úr az én pásztorom.” (Zsoltárok 23:1)
„Uram, szeretem házad, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.” (Zsoltárok 26:8)
„Te vagy az én segítségem.” (Zsoltárok 27:9)
„Erőm és pajzsom az Úr benne bízik szívem.” (Zsoltárok 28:7)
„Meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért.” (Zsoltárok 31:23)

„Legyetek erősek és bátor szívek mind, akik az Úrban reménykedtek.” (Zsoltárok 31:25)
„Aki bízik az Úrban, azt ő azt ő szeretettel veszi körül.” (Zsoltárok 32:10)
„Adjatok hálát az Úrnak. (Zsoltárok 33:7)
„Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.” (Zsoltárok 33:6)
„Mert amit ő mondott meglehet, és amit parancsolt, ellátott. (Zsoltárok 33:9)

