
25. AZ ELVESZETT BÁRÁNY TÖRTÉNETE  
(Lukács evangéliuma 15,1-7) 

Gyülekezeti óraszám:1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 

 

 

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS 

(Felhasznált irodalom: Biblia magyarázó jegyzetekkel, Budapest, 2010; Bibliai lexikon 

gyerekeknek, Budapest, 1987; Bibliai nevek és fogalma, Evangéliumi Kiadó, 1988; Jeremias, 

Joachim: Jézus példázatai, Budapest, 1990; Jubileumi kommentár, Budapest, 1983; 

Keresztyén Bibliai Lexikon I-II., Kálvin Kiadó, 2004.) 

 

Jézus többször is példázatok által tanított, hogy illusztráljon, bizonyítson, világosabbá tegye 

az előtte említett igazságokat. Példázatai olyan természetből vagy az embervilágból vett 

analógiák voltak. 

Érdekes, hogy csupán a szinoptikusoknál találunk példázatokat, János evangéliuma inkább 

allegóriákat tartalmaz (pl. Jn 10,1-18). 

Mivel Máté evangéliuma a zsidóknak íródott és a fő célja annak bemutatása volt, hogy Jézus a 

megígért Messiás, a zsidók várva várt királya, ezért az általa feljegyzett példázatok a 

királysággal kapcsolatosak. Lukács viszont nemcsak azt szerette volna bemutatni, hogy Jézus 

a zsidók királya, hanem a világ Megváltója. A leggondosabban jegyezte fel Jézus Isten 

irgalmával kapcsolatos nyilatkozatait, hogy nem lehet olyan messzire eltávolodni Istentől, ami 

kizárná a visszatérés lehetőségét. Ebben a tekintetben a 15 fejezet 3 példázata különösképpen 

is kifejező. 

Az elveszett juh példázata főként Isten kereső szeretetét mutatja be. Az ember, akinek száz 

juha van, meglehetősen gazdag ember lehetett, aki valószínűleg nem érezte volna meg egy 

báránya elvesztését, de neki mégis fontos volt az az egy is. 

juh – A juh nyugodt lénye, védtelensége és nyájösztöne a fő oka annak, hogy mind az 

Ószövetség, mind az Újszövetség a hívők képének használja, a juhnyáj pedig Isten népeként 

szerepel. A példázatban a bűnös embert egy kóborló juh jelképezi. A bűnben van egyfajta 

centrifugális törekvés, amely következtében a juh messzire elkóborol, vagyis a bűnös egyre 

távolabb kerül Istentől.  Ha a pásztor nem menne érte, hogy megkeresse, örökre elveszne. 

pásztor – A pásztor nagy szerepet játszik a Bibliában. Isten a legnagyobb pásztor mind az 

egyes hívők számára, mind pedig földi népe, Izrael számára. Odafigyel népére, összegyűjti az 

elveszettet, megad nekik mindent, amire szükségük van. Már az Ószövetség is beszél 

prófétikusan Jézusról, mint pásztorról (Ez 34,23). Az Újszövetségben ő maga nevezi önmagát 

a jó pásztornak, akinek hangját ismerik az övéi és követik őt, mert előttük jár, ismeri őket, 

nevükön szólítja juhait, legelőt ad nekik és életét adja értük. Jézus azért jött, hogy megkeresse 

és megtartsa az elveszettet.  

ha megtalálta – Miután megtalálta elveszett juhát, nem büntette meg, nem űzte durván a 

karámig, hanem vállára vette és úgy vitte haza. Ebben láthatjuk Jézus övéit támogató 

kegyelmét, ami nem szűnik meg, amíg azok a végső üdvösség részeseivé nem lesznek. 

Örüljetek velem! – Amint eléri otthonát, összehívja barátait és szomszédait, hogy megossza 

velük örömét. Jézus kijelenti hallgatóságának, hogy ugyanilyen öröm lesz a mennyben egy 

megtérő bűnös miatt. Az Örüljetek velem! felszólítás a farizeusoknak és írástudóknak szól, 

akik zúgolódnak, amiatt, hogy magához fogadja a bűnösöket és együtt eszik velük.  

 

 

 

 

VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK 



 

A gyermekek 6-8 éves kora közti szakaszt joggal nevezhetjük történetéhes kornak. Mindig 

újra könyörögnek, hogy meséljünk még valamit. Legyen az kitalált mese, megtörtént eset, 

vagy történetek róluk, egyformán élvezik mindet. Ahogyan erőit még mindig a játékon 

keresztül gyakorolja, úgy elméjét ezekkel a történetekkel táplálja. Egy izgalmas történet 

azonnali figyelésre kényszeríti. Amit megért, azt elraktározza és megőrzi.  

Az olyan elvont fogalmakkal, mint pl. a hit, üdvösség, misszió, stb. még nem tud mit 

kezdeni. Alkalmatlanok számukra azok a történetek is, amelyek erős gondolati munkát 

igényelnek. A példázatok többsége ilyen. Mivel a gyermekek gondolkodásmódja konkrét, 

ezért az elvont példázatok használata alapvetően nem javasolt kisiskolás korban. Csak azok a 

példázatok vihetőek be, melyek történetiségükben is megfoghatóak. Ilyen az elveszett juh 

példázata, amely alkalmas már a számukra is. Ha még mindent nem is értenek meg belőle, de 

a történeten keresztül megismerhetik a Pásztor és nyája kapcsolatát. Képesek teljesen 

belehelyezkedni a példázatba, amelyben megjelennek mindazok az érzések, amelyek 

meghatározóak számukra, mint a szeretet, a biztonság, a bizalom és a félelem. Ezért teljes 

mértékben át tudják élni, hogy Jézus, a pásztor őket is megkeresi, visszaviszi a nyájhoz és 

meg is őrzi őket.  

A történet kapcsán igazi gyermeki bizalom alakulhat ki bennük Jézus iránt. Figyeljünk 

azokra a gyerekekre is, akiket valami miatt kiközösítenek. Számukra különösen is fontos ez a 

példázat, hiszen Jézus az ilyen elveszetteket is keresi. 

Mivel ennek a korosztálynak a számára még különösen is fontos a játék, a játékosság, és ez a 

példázat rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, ahol ezeket alkalmazhatjuk, bátran éljünk 

vele. A dramatizálás, az óvodából még jól ismert körjáték, a különböző koncentrációs és 

bizalom játékok egész sora áll rendelkezésünkre, hogy elmélyítsük bennük az üzenetet. 

 

ÓRAVÁZLAT JAVASLAT  

 

Fő hangsúly: Isten keres Téged! 

Kognitív cél: A történeten keresztüli smerjék meg a Pásztor és nyája kapcsolatát. 

Affektív cél: Éljék át és érezzék át, hogy Jézus megkeres, visszavisz a nyájhoz és megőriz. 

Pragmatikus cél: Fogalmazzák meg mit jelent számukra személy szerint, hogy Jézus a 

Pásztoruk. 

 

Az óra fő része Kapcsolódó tevékenység Felhasznált taneszköz, 

módszertani javaslatok 

Motiváció, 

ráhangolódás, 

előzetes 

ismeretek 

aktiválása 

 

Bárányszemle: 

Óra előtt rakjuk el négyzet alakba a 

székeket, aklot kialakítva belőlük. Az 

érkező gyerekeket egyenként vezessük 

be az akolba, közben nevezzük őket 

nevükön. visszautalva az előző órára, 

mindenkinél hangsúlyozzuk, hogy 

mennyire értékesek, milyen fontosak 

A Pásztor hangja: 

A gyerekek (juhok) csukott szemmel 

ülnek a székeken (az akolban). A pásztor 

(hitoktató) egy nevet suttog. Amikor a 

gyermek meghallja a nevét, halkan álljon 

fel és csukott szemmel menjen a 

pásztorhoz, aki öleléssel jelzi, ha 

Az egyházi iskolásoknál 

visszautalásként az előző 

órára, a gyülekezeti 

hittanosoknál pedig a Pásztor 

és bárányai személyes 

kapcsolatának 

hangsúlyozásaként 

mindenkinél hangsúlyozzuk, 

hogy mennyire értékesek, 

milyen fontosak. 

Anyagszükséglet: székek, 

elegendő hely az akol 

kialakítására 

 

Koncentrációs játék, 



megérkezett.  

Úton a Pásztorral: 

A hitoktató (pásztor) mögé 

felsorakoznak a gyerekek (juhok). 

Mindenki megfogja az előtte álló vállát 

és behunyja a szemét. A pásztor lassan 

elindul és kivezeti az akolból a nyáját, 

körbevezetheti a teremben és visszaviszi 

az akolba.  

Keresd meg az elveszettet: 

Rejtsünk el óra előtt fejre tehető 

bárányképeket papírból, amit a 

gyerekeknek meg kell keresniük. Ha 

megtalálták, tegyék a fejükre, üljenek a 

helyükre és így hallgassák a történetet.  

 

amellyel azt rögzítjük a 

gyermekekben, hogy a 

Pásztor név szerint ismeri az 

övéit. Beszéljük meg a 

gyerekekkel, mit éreztek a 

játék alatt. 

Bizalomjáték, amivel a 

Pásztorra való 

ráhagyatkozást élhetik át. 

Amikor visszaértek és újra 

elfoglalta mindenki a helyét, 

beszélgessünk róla, mit 

éreztek a játék alatt. 

Így még inkább bele tudják 

élni magukat a juhnyáj 

szerepébe, hiszen maguk is 

bárányokká váltak, és 

keresték az elveszettet is. 

Átélték annak az örömét, 

mikor megtalálták az 

„elveszett” bárányt. 

Anyagszükséglet: előre 

elkészített és elrejtett, fejre 

tehető bárányképek 

Feldolgozási 

javaslat 

Dramatizálással keltsük életre a 

történetet a következő fókuszpontokkal: 

 A jó pásztor minden juhát ismeri, 

néven szólítja őket, a juhok pedig 

ismerik a hangját. Gondoskodik a 

juhairól. 

 A pásztor számára minden juh 

egyformán értékes és fontos. 

Megkeresi azt, amelyik 

elkóborolt. 

 Gyengéd szeretettel visszaviszi a 

többihez. 

 Összehívja a barátait és 

szomszédjait, hogy vele együtt 

örüljenek a megtalált báránynak. 

 

Aranymondás: 

„Örüljetek velem, mert megtaláltam az 

elveszett juhomat.” Lukács 15,6 

 

 

Ki hiányzik? 

A gyerekek kört alkotnak. Egy gyerek 

Elegendő hely a 

dramatizáláshoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aranymondást írjuk fel a 

táblára. Ismételjük el együtt, 

hangosan háromszor, majd 

minden újabb ismétlésnél 

töröljünk le egy-egy szót. 

Anyagszükséglet: iskolai 

tábla, kréta 

 

A gyermek könnyen 

azonosítani tudja magát az 

elveszett juhval.  A taps az 

örömük kifejezése a 



beáll a kör közepére, behunyja a szemét, 

ő lesz a pásztor. A többiek mondókára 

elindulnak körbe: 

„A mezőn jártunk-keltünk, egy bárányt 

elvesztettünk. Mondd meg pásztor, 

mondd meg nekünk: ki az, aki nincsen 

velünk?” 

A kör megáll, a hitoktató rámutat 

valakire a körből, aki csendben elbújik. 

Ekkor a gyerekek újra megkérdezik: 

„Mondd meg gyorsan: Ki nincs velünk?” 

A pásztor körülnéz és igyekszik kitalálni 

az elbújt gyerek nevét. Ha eltalálta, 

megtapsolják, majd szerepet cserélnek. 

Az elbújt gyerekből lesz a pásztor. Ha 

nem sikerül kitalálni, bent marad a 

körben. 2-3 játék után váltsuk le a 

pásztort, ha nem sikerül kitalálnia. 

megtalálás (megtaláltatás) 

felett. 

 

Énekjavaslat Énekjavaslat: 

„Sűrű erdő mélyén...”  

Tankönyv, ének melléklet, 

76. oldal 

Munkáltatás Munkafüzet feladatai Munkafüzet, 1-4. feladat 

 

 

 

TOVÁBBI ÖTLETEK 

 

1. További variációk bárány készítésére: 

 http://kreativkozpont.hu/otlet/cserep-barany 

http://ovivarazs.blogspot.sk/2012/11/lampasok-keszitese-kasirozas-barany.html 

 

2. Drámapedagógiai játék: Kicsiny nyáj 

A játék leírása: 

A gyerekek a térben sétálnak. Töltsék ki a teret, törekedjenek arra, hogy a kijelölt térben ne 

legyen üres terület! Miközben elhaladnak egymás mellett, mosollyal köszöntsék egymást. A 

játékvezető tapsára a gyerekek szoborrá (barikák) válnak. Az indulhat el újra, akit a 

játékvezető megérint, és halkan a nevét kimondta.  Az utolsó játékkörnél a megérintés és a 

név kimondása után a helyükre ülnek. 

Megjegyzés: Koncentrációs játék, csoporthoz való tartozást erősítő játék, testbeszéd 

megjelenése, szeretetkapcsolat az érintésen keresztül. 

 

3. Drámapedagógiai játék: Megváltozott vagy elveszett  

A játék leírása:  

A gyerekek egy kupacban leülnek a földre. Mindenki tart a kezében valamit. (Különböző 

tárgyak, játékok. Ezek az eszközök kapcsolódhatnak a bibliai történethez.) 

Egy gyermeket kiállítunk a csapattal szembe, akinek meg kell figyelni, hogy ki, hol ül, mi van 

a kezében. A kismegfigyelőt kiküldjük a teremből. A bent maradók közül egy gyermeknek 

megváltoztatjuk a helyét, vagy két tárgyat cseréltetünk ki két gyerek között. Tehát valamilyen 

változást hajtunk végre. Először mindig csak egy dolgon változtassunk! Behívjuk a 

megfigyelőt, akinek ki kell találni, hogy mi változott meg. Nagyon izgalmas ebben a játékban, 

http://kreativkozpont.hu/otlet/cserep-barany
http://ovivarazs.blogspot.sk/2012/11/lampasok-keszitese-kasirozas-barany.html


ha a 3., 4. kör után egy gyermeket rejtünk el a teremben. A megfigyelőnek észre kell venni, 

hogy egy társ veszett el a nyájból.  

Megjegyzés: Figyelemkoncentrációs játék. Nagyon izgalmas az a helyzet, amikor egy 

gyermek hiányát észreveszik vagy sem. 

 

4. Rajz: Báránykereső 

Fehér zsírkrétával rajzoljunk bárányt, majd vízfestékkel fessük be a képet és így megleljük az 

elveszett bárányt. Anyagszükséglet: rajzlapok, fehér zsírkréták, vízfestékek, ecsetek 

 

5. Pásztor-mondóka 

A hitoktató vezetésével mondogatják a ritmusos bárány-mondókát 

Fehérek, feketék, 

pöttyösek, fontosak, 

soványak, kövérek, 

fürtösek, gyapjasak, 

bárányaim vagytok, 

kedvesek, fontosak, 

vigyázó pásztornál, 

ki lehet boldogabb? 

 

A hitoktató kérdésekkel irányítja a beszélgetés fonalát, melynek során a kisiskolások 

felismerik, hogy ők is egyen-egyenként „báránykák”, akiket Jézus megtalált, vigyáz rájuk, de 

nekik is kötelességük és feladatuk van. 

 

(Forrásanyag: Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Játéktár a Mesélő Bibliához. Harmat 

Kiadó, Bp. 2012). 

 

6. Oktató film – Az elveszett bárány 

(Forrásanyag: https://www.youtube.com/watch?v=ZbEAtIO8uOc) 

 

INSTRUKCIÓK A MUNKAFÜZET FELADATAIHOZ 

 

A munkafüzet 3. feladata hasonló a szudoku c. játékhoz. Minden sorban és minden oszlopban 

csak egyszer szerepelhet egy ábra. Az elveszett ábra a bárányt ábrázolja. 

 

A témához felhasználható énekek: 

Dicsérjétek az Urat: 7. Az Úr a Pásztorom- kánon(+JJ ,+Hk.) 

Hittan Könyv: Sűrű erdő 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbEAtIO8uOc


25/B. TE KIHEZ RAGASZKODSZ? 
Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 

 

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS 

 

A kötődés egy másik személy közelségének a keresését és a kapcsolat fenntartásának a 

szándékát jelenti. A kötődés az interperszonális kapcsolatok alapvető összetevőjeként 

határozható meg, amelynek az érzelmi involválódás az alapja. 

Felnőttkori kötődéseink alapja a kora gyermekkori anya-gyerek kapcsolat. Az ekkor szerzett 

élmények modellként rögzülnek a személyiségben, meghatározva, felnőttként hogyan 

keressük mások közelségét, hogyan érzünk és viselkedünk kapcsolatainkban. Nagyban 

meghatározza az Istennel való kapcsolatunkat is, hiszen a 0-6 éves gyermek számára a szülő 

képe, személyisége összefonódik Istenével. 

 

A kötődés képessége létfontosságú, az anya jelenléte elengedhetetlen a csecsemő életben 

maradásához. Alapvető funkciója a közelségkeresés és a biztonságérzet fenntartása. Minősége 

az "ősbizalom" kialakulásának időszakában, a korai anya-gyerek kapcsolatban formálódik. 

A gyermek jelzéseire érzékeny, szükségleteit kielégítő, biztonságot nyújtó, szükség esetén a 

gyereke megnyugtatására is képes szülői magatartás biztonságos kötődés kialakulásához 

vezet. 

 

A ragaszkodás tehát egy specifikus személyhez fűződő tartós érzelmi kötelék, amelynek jól 

látható ismérvei vannak: közelségkeresés, szeparációban kellemetlen állapot, a személy 

visszatértekor öröm, a kitüntetett személy felé való orientáció. A ragaszkodás 

fejlődésében négy szakaszt különböztethető meg: 

1. differenciálatlan szociabilitás szakasza (0-3 hónap), amikor a csecsemő nyitott a 

szociális helyzetekre, de eszközei mindenki felé irányulnak, mindenkire egyformán 

reagál. 

2. differenciálódó szociabilitás szakasza (3-7 hónap), a szociális mosoly megjelenésével 

kezdődik. Kiváltója specifikusan szociális inger, de még itt sem válogat, hanem 

mindenkire egyformán mosolyog. A szakasz második felétől kezdi preferálni az 

ismerős személyt, de barátságos az idegenekkel is. 

3. specifikus, megkülönböztetett szociabilitás szakasza (7-24 hónap), ahol már 

barátságtalan az idegenekkel, egyértelmű jelét adja, hogy a specifikus személy 

közelében akar lenni, itt már kialakult a ragaszkodás közte és gondozója között. 

4. partneri viszony (24. hónaptól), a kisgyerek lassan kezdi figyelembe venni és 

elfogadni mások szempontjait is. 

 

Az apák involváltsága a gyereknevelésben kultúránként jelentősen eltér, pedig ugyanolyan jól 

interpretálják a csecsemő jelzéseit, mint az anyák (csak ritkábban használják ezt a 

képességüket). 7 hónapos kor körül a gyerekek ugyanúgy ragaszkodnak mindkét szülőhöz, de 

ismeretlen helyzetben az anya iránti preferencia erősebb. Az apáknak egyedi szülői stílusuk és 

szerepük van a fejlődés legelejétől, pl. eltérő interakciós stílussal rendelkeznek: az anyák 

inkább többet beszélnek a gyerekhez, míg az apák többször érintik meg őket, valamint 

játékstílusuk is eltérő (az apák több fizikai játékot kezdeményeznek), tehát a két szülő eltérő 

tapasztalatokat szolgáltat a gyerek számára. 

 

A gyerekek minden pillanatban azt a biztonságot keresik, amit leginkább a szülőknél, főként 

pedig az anyánál találnak meg. Mivel az állandó közelség nem oldható meg, ezért keres a 

gyermek valamilyen vigasztaló tárgyat. A pszichológia ezeket a tárgyakat átmeneti tárgynak 



nevezi. Ilyen tárgy lehet egy kedves, puha, szőrös plüss figura, a takaró csücske, bármilyen 

ruha, zsebkendő, vagy akár a hüvelykujj is. Ezek által tanulja meg, hogyan birkózzon meg a 

feszültséggel, hogyan nyugodjon meg, segíti a szülőkről (főként az anyáról) való leválást, 

hozzájárul az önállósodáshoz. A gyermek fejlődésének ez a szakasza ideális esetben általában 

5 hónapos korától iskolás korig is tart. 

 

 

 

VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK 

(Felhasznált irodalom: Atkinson, R.L. Pszichológia, Osiris, 1994; Bagdy Emőke, Dr. – 

Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1990; Buda Béla, Dr. 

– A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Nemzeti tankönyvkiadó, 1998; 

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Gondolat-Medicina, 1997; N. Kollár 

Katalin, Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, 2004) 

 

A ragaszkodás egy olyan összetett élmény, amelyet mindenki személyesen él meg, és amely 

idővel alakul ki két ember között. Nincs olyan kényszer, amely ezt az érzelmi köteléket 

létrehozhatná, vagy siettethetné. A ragaszkodás a gyermek (de a felnőtt személynél is) 

számára érzelmileg legfontosabb személyek felé nyilvánul meg. Ellenben, hogy ki lesz ez a 

fontos személy, azt befolyásolhatják a következő tényezők: a találkozás gyakorisága, az 

együtt eltöltött idő mennyisége, a törődés minősége és az érzelmi befektetés mértéke.  

Az elsős gyermekek elsősorban még mindig a szüleikhez ragaszkodnak leginkább, viszont 

mellettük már megjelenik a pedagógushoz és kortársakhoz való kötődés is.  

Az elveszett juh példázatában, a Pásztor juhai felé megnyilvánuló viselkedésében fellelhetőek 

a ragaszkodás ismérvei, mint a közelségkeresés, a szeparációban kellemetlen állapot, a 

személy visszatértekor érzett öröm és a kitüntetett személy felé való orientáció.  

A gyermekek a ragaszkodást, mit érzést, a szüleikkel való kapcsolatukon keresztül tudják 

leginkább megfogalmazni, kifejezésre juttatni. Jézus hozzánk való ragaszkodását így mi is a 

szülői szeretetet például véve tudjuk nekik leginkább kézzel foghatóvá tenni, mint ahogyan 

azt is, ők hogyan és miért ragaszkodhatnak Hozzá. Mellette ugyanúgy biztonságban lehetnek, 

mint a szülők mellett. Szeretetét éppúgy érezhetik és tapasztalhatják, mint a szülői szeretetet, 

és ugyanúgy viszonozhatják Felé, mint feléjük. 

 Az óra alatti közös munka, a beszélgető kör segítségünkre lehet abban, hogy a gyerekek 

megnyílhassanak, feltárhassák érzelmi kötődéseiket. Egyben lehetőséget adnak, hogy a 

megfogalmazott cél felé tereljük a gyermekeket. 

 

ÓRAVÁZLAT JAVASLAT  

 

 

Fő hangsúly: Nemcsak embereket lehet szeretni, hanem Istent is. 

Kognitív cél: Fedezzék fel, hogy Jézus ragaszkodik minden bárányához még akkor is, ha ők 

elcsatangolnak. 

Affektív cél: Jézus számára a bárányokhoz való ragaszkodás akkor is fontos volt, amikor 

nem talált viszonzásra. Emlékeztessük a gyerekeket a szülők hozzájuk való ragaszkodására 

akkor is, amikor ők nem fogadnak nekik szót. 

Pragmatikus cél: Fogalmazzák meg, milyen érzés azt tudni, hogy Jézusra és a szülőkre is 

bármilyen körülmények között számíthatunk, és ragaszkodásukkal megerősítik a mi 

kötődésünket is hozzájuk. 

 

Az óra fő része Kapcsolódó tevékenység Felhasznált 



taneszköz, 

módszertani 

javaslatok 

Motiváció, 

ráhangolódás, 

előzetes 

ismeretek 

aktiválása 

 

Puzzle kép – puzzle történetmondás 

Készítsünk egy képet, amin a Pásztor és bárányai 

láthatóak. Vágjuk a képet annyi darabra, ahány 

gyermek van a hittancsoportban. Keverjük össze, 

majd tegyük egy dobozba, kosárkába vagy borítékba. 

Vigyük körbe a dobozt és mindenki vegyen ki belőle 

egy puzzle darabot. Amikor mindenki a kezében tartja 

a maga képrészletét, kérjük meg őket, hogy rakják 

össze a képet a földön.  

Amikor összeállt a kép, ismételjük át a történetet úgy, 

hogy minden gyerek csak 1 mondatot mond. 

Kedves tárgyam  

1. Képzeletben: Mindannyian használnak tárgyakat, 

eszközöket melyek elkísérik őket a mindennapokban. 

Ezek között van olyan, ami valami miatt kiemelkedik a 

többi közül, vagy azért, mert valakire emlékezteti őket, 

vagy azért, mert használatához kedves emlék 

kapcsolódik: valakitől kapták, vagy valami olyan jut 

eszükbe róla, ami fontos és szívet melengető az 

életükben. Gondolkodjanak el azon, hogy kinek mi a 

legkedvesebb tárgya, és azt képzeletben hozzák be. 

Mindenki mutassa be, mi az a tárgy, miért lett az a 

legkedvesebb tárgya.  

 

2. Valóságosan: Lehet azt is kérni, hogy valóban 

válasszanak ki a náluk levő tárgyaik közül egy 

kedveset, és azt bemutatni meg a többieknek. Lehet 

kézbe venni, körbeadni, megtapogatni s megcsodálni, 

hogy milyen jó is az, ha egy kis tárgy, az emlékek 

egész sorát idézi fel bennünk.  

Az elveszett juh 

történetének 

ismétlése, 

kooperáció erősítése. 

Anyagszükséglet: 

Pásztor és bárányai 

kép puzzle 

darabokra vágva, 

doboz (kosár, 

boríték), hely a kép 

kirakásához 

 

A játékot a hitoktató 

kezdje, már csak 

azért is, mert ezzel 

hangulatot adhat az 

emlékezésnek, 

illusztrálhatja, hogy 

nem kell idehozni a 

tárgyat, elég, ha jól 

bemutatjuk. A saját 

múltbeli élmények 

felidézése önfeltárást 

elősegítő és az 

önismeretet is 

alakító lehetőség. 

 

Ha valaki nem 

szeretné, nem 

kötelező 

megengedni, hogy 

mindenki megfogja a 

kedves tárgyát, az is 

elég, ha megmutatja. 

Feldolgozási 

javaslat 

Osszuk a gyerekeket 4 fős csoportokba. Adjunk 

minden csoportnak egy A4-es méretű lapot, amit a 

következő módon előre felosztunk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 oldalsó négyzetbe rajzolják le, ami eszükbe jut 

A gyerekek 

ragaszkodnak 

szüleikhez és 

gyakran a 

játékaikhoz is. 

Szinte erősnek érzik 

magukat, ha az a 

tárgy vagy személy 

a közelükben van. 

Ha ragaszkodunk 

valakihez, szeretünk 

mindig a közelében 

lenni, szeretjük, ha 

  

  

 



arról, hogy ragaszkodás, kihez, mihez lehet 

ragaszkodni. Kapjanak rá 5 percet. Utána 3 perc 

megbeszélés következik a rajzaikról, majd a középső 

négyzetbe rajzoljanak 5 perc alatt közösen valamit, 

ami szerintük a 4 rajzból vagy a 4 rajz közül 

legjobban kifejezi a ragaszkodást valakihez vagy 

valamihez. Minden csoport ismertesse, mi került a 

középső négyzetbe. 

Beszélgessünk a gyerekekkel : 

 Ragaszkodni valakihez, valamihez azt jelenti, 

hogy nem akar megválni tőle. Mindig a 

közelében akar lenni a személynek, a 

közelében akarja tudni a tárgyat. 

 Milyen érzéssel tölti el őket, ha a szüleik 

közelében lehetnek? 

 Milyen érzés számukra, ha velük van a 

kedvenc tárgyuk? 

 Fontos számukra az az idő, amit a szüleikkel 

vagy a kedvenc tárgyukkal tölthetnek el? 

Miért? 

 Mit gondolnak, miért követik a bárányok a 

Pásztort, miért ragaszkodnak a Pásztorukhoz? 

(Mert tudják, hogy szereti őket, biztonságban 

érzik mellette magukat, mert gondoskodik 

róluk, jót akar nekik, megvédi őket. ) 

 Mit gondolnak, a Pásztor is ragaszkodik a 

bárányaihoz? 

 Miért ragaszkodik a bárányaihoz a Pásztor? 

(Mert az övéi és tudja, hogy elvesznének 

nélküle.) 

 Miért ragaszkodik hozzánk Jézus, miért 

ragaszkodhatunk mi Hozzá? 

 Hogyan tudjuk a ragaszkodásunkat kifejezni? 

 

mindig a 

közelünkben van. 

A közös rajzolás és 

a beszélgetés segíti 

őket abban, hogy 

letisztázódjon 

bennük a 

ragaszkodás érzése. 

 

 

 

A kérdések 

lehetőséget adnak 

arra, hogy a 

gyerekeket 

gondolkodásra 

serkentse, majd 

szabadon 

megfogalmazhassák 

azokat. 

 

Munkáltatás 

 

Kézműveskedés: 

Juh- és pásztoralakok készítése nyírással, ragasztással 

csoportmunkában. 

A bárányokat a Pásztor köré ragasszuk szorosan. A 

bárányok alá írják oda a nevüket. 

 

Munkafüzet feladatai 

Énektanulás: 

„Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő.” 

A közelség vizuális 

kifejezése a kép 

segítségével. 

Anyagszükséglet: 

papír, textilanyag, 

vatta, gyapjú. 

Munkafüzet, 1-2. 

feladatai 

 

Tankönyv 73. o. 

Házi feladat Munkafüzet 2.b. feladata Színezés 

 

 

 

 

 



TOVÁBBI ÖTLETEK 

 

Drámapedagógiai játék megnevezése: Ki ragaszkodott hozzá? 

A játék leírása: 

Különböző játékokat, tárgyakat, könyveket, (Biblia) ki rakunk a földre, középre, amely köré 

odaülnek a gyerekek. Mindenki választ egy tárgyat, majd elmondja, hogy szerinti kié lehet és 

miért ragaszkodik hozzá. 

Megjegyzés: Kommunikációs készséget fejlesztő játék. Gondolkodásra késztető a vajon kié 

lehet, és miért szeretheti annyira kérdésekre adott válaszok megfogalmazása. 

http://www.nyarsmaria.hu/cikkek/kotodes.html 

http://www.csaladivilag.hu/cikkek/pszichologia/kotodes-1-resz/9501/ 

http://5mp.eu/web.php?a=bolcsoderolszuloknek&o=x7ylKSRetn 

http://www.hunbaba.com/kotodes/bagdy-emoke/ 

 
 

http://www.nyarsmaria.hu/cikkek/kotodes.html
http://www.csaladivilag.hu/cikkek/pszichologia/kotodes-1-resz/9501/
http://5mp.eu/web.php?a=bolcsoderolszuloknek&o=x7ylKSRetn
http://www.hunbaba.com/kotodes/bagdy-emoke/

