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KEDVES ÖTLETTÁR OLVASÓ!

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermekosztályá
nak lelkészek, hitoktatók és gyermekmunkások számára 
szerkesztett módszertani lapját tartja a kezében. A tervek 
szerint negyedévente megjelenő lap, amint azt a címe is 
jelzi, praktikus ötleteket szeretne adni elsősorban a gyüle
kezeti munkához, természetesen az iskolai- és óvodai hit
oktatást is szem előtt tartva.

A gyermekekkel való foglalkozás, személyiségük fejlesz
tése, hitéletük gazdagítása és elmélyítése igazán örömteli 
és hálás feladat. Az Ötlettár célja, hogy segítséget nyújtson 
ehhez a fontos munkához minél több gyakorlati ötlettel 
és aktuális információval.

Azért tartjuk fontosnak, hogy önálló lappal jelentkez
zünk, hogy az egyházunkon belüli gyermekmunka eleve
nebbé váljon. Ennek érdekében szívesen veszünk jól bevált 
gyermekmunka anyagokat, képeket, játékokat, rejtvénye

ket, egyéb ötleteket, hogy 
lapunk ez által is tartalmas 
és életközeli legyen.

Szerkesztői munkánk 
során szemünk előtt tart
juk Jézus szavát: „Engedjé
tek hozzám jönni a kis
gyermekeket, és ne aka
dályozzátok őket, mert 
ilyeneké az Isten országa." (Lk 18,16) Szeretnénk, hogy 
minden módszertani javaslat a gyerekek Jézushoz való 
vezetését, Jézus megismerését szolgálja. Ehhez kérjük 
Olvasóink támogató segítségét.

A szerkesztői bizottság nevében:
Balog Eszter
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KI VAN ITT?

Jelenléti táblák

Mindenkinek jól esik, ha számon tartják, filozofikusra véve 
a szót: „nyomot hagy" a világban. Gyerekeknél még külön 
hasznos, ha ezt a nyilvántartást ők is „lá tják", szemmel 
tudják tartani. Tehát évkezdéskor itt az ideje, hogy felke
rüljön a gyülekezeti terem falára az adott hittanos vagy 
gyerekbibliakörös csoport jelenléti táblája. Néhány ötlet:

1. Vágjunk ki egy hatalmas dom bot színes karton
ból vagy csomagolópapírból, amit befestünk 
vízfestékkel. A tetejére -  ügyességtől függően -  
ragasszunk akár egy templomot, vagy egy pász
tort pásztorbottal, egy kőoltárt, egy keresztet, 
vagy amit kitalálunk; de üresen is lehet hagyni. 
Minden alkalomra vigyünk annyi kavics alakú pa
pírformát (kedv szerint színeset, fehéret, kavics
színűt), hogy jusson minden gyereknek. Mindenki 
ráírja a nevét vagy jelét egy „kavicsra", és alul
ról kezdve felragasztja a dombra. Ahogy telnek 
a hetek, a „nevesített" kavicsok kirajzolnak egy 
utat a domb tetejére. Ha túl hamar megépülne 
az út, célszerű nagy kanyarokat kialakítani.

2. Vágjunk ki egy nagy templomot, és a fenti min
ta szerint „építsük fel" alulról téglákkal. Készít
sünk téglalapokat színespapírból, melyek mind
egyikére ráírunk majd egy nevet.

3. Vágjunk ki egy nagy szőlőfürtöt, és töltsük fel 
szőlőszemekkel.

4. Egy nagy ív csomagolópapírt fessünk be barnás
sárgás-szürkésre, ez lesz a pusztai vándorlás siva
taga. Ezen kezdenek el vándorolni a színespapír
ból kivágott emberi alakok a nevekkel, amelyeket 
egy sablon alapján könnyen elkészíthetünk. A 
legvégén egy kis zöld vár rájuk, ami az ígéret 
földjét jelképezi.

5. Egy nagy kék kartonra sűrű fehér festékkel raj
zoljunk hálót. Erre ragasszuk a névvel ellátott 
színes halakat.

GONDOLJUK MEG, hogy...
...jobb közösen felépíteni valamit, mint egyenként azt 
ábrázolni minden gyereknél, hogy hányszor nem tudott

eljönni. Ha egy képen pl. a báránykák külön haladnak a 
„cél" (pl. egy odarajzolt templom, vagy Krisztus alak) felé, 
akkor elképzelhető, hogy egyesek nem érnék el a célt év 
végéig. Ezt megszégyenítőnek élheti meg a ritkán jövő gye
rek, aki lehet, hogy önhibáján kívül nem tud eljönni. Ettől 
függetlenül természetesen meg lehet számolni, hogy 
kinek a neve szerepel a legtöbbet, és a nyertest vagy nyer
teseket külön meg lehet jutalmazni.

...a jelenléti tábla nem feltétlenül helyettesíti a jelenléti 
füzetet (hitoktatási naplót), ahol a gyerekek adatait rögzít
jük. A tábla inkább a közösséget, az odatartozást erősíti.

...a fenti ötletek lényege, hogy egyszerűek és olcsók, 
nem kell hozzájuk nagy kézügyesség. A kevesebb kéz
ügyességgel rendelkezőknek is érdemes nekifogni a tábla 
elkészítéséhez -  ahelyett, hogy valami előre gyártott ter
méket akasztanánk ki - ,  mert tapasztalatunk szerint a 
gyerekek mindig jobban kötődnek ahhoz, amin a szemé
lyesség jegyét látják.

...a fentiek ellenére nem kizárt, hogy van a gyülekezet
ben valaki, akinek igen jó a kézügyessége, és szívesen rajzol 
valami szépet. Nézzünk körbe, keressük meg és hagyjuk 
kibontakozni.

...a ragasztgatás, vagdosás, név vagy jel rajzolása, írása 
képezze részét a foglalkozásnak! Legjobb, ha mindig 
ugyanakkor -  az óra elején, közepén vagy végén -  kerí
tünk rá sort. A vezetőnek is könnyebbség, ha valami ta
golja, megtöri az órát, mivel a tagolás mindig felkelti és 
megerősíti a gyerekek figyelmét.

...a tábla kapcsolódhat a félévi tematikához is -  sivatag 
Mózes életéhez, a háló a csodálatos halfogáshoz, a szőlő 
Jézus mondásaihoz stb. A jelenléti tábla alá a témához 
kapcsolódó igét írhatunk.

...ha a kedd esti szenior bibliaóra ugyanabban a hely
iségben van, mint a vasárnapi gyerekbibliakör, akkor a ki
akasztott, nevekkel egyre duzzadó rajzos tábla egyben 
megvalósít valamiféle halvány kapcsolatot a gyülekezet 
két különböző generációja között.

Jó névsorolvasást, ragasztást, vagdosást, közösségte
remtést kívánunk!

-isz-
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BESZÉLGESSÜNK A GYEREKEKKEL!

Mindenszentek ünnepe

A Mindenszentek ünnepe iskola- munkaszüneti nap. Ez 
alkalomból érdemes szót ejteni a hittanórákon arról, hogy 
mit jelent a földi élet végesslge, és mit jelent a feltámadás 
örömüzenete. Ezekben a napokban a gyerekek a szülők
kel együtt járják a temetőket, ezért érdemes időt száni 
egy beszélgetésre.

„Mindenszentek ünnepe november 1-jén van, amikor 
halottainkra különösképpen is emlékezünk. Az emlékezés 
jegyei a gyertya, a virág és a koszorú. Az égő gyertya az 
élet jelképe, a virág a szeretet jele és a koszorú a győze
lem szimbóluma (Krisztus legyőzte a halált és felragyog- 
tatta az örök élet reménységét." (Dóka Zoltán: Az Egyházi 
Év -  jegyzet)

Mindenszentek ünnepével kapcsolatban három témá
ról lehet beszélgetni a gyermekekkel: elmúlás, halál, feltá
madás.

Elmúlás

Ezen a témán belül példaként a természetet lehet meg
említeni, és ezen keresztül közelíthetünk életünk mulandó
ságának a gondolatához. Egy őszi séta alkalmával -  erdőben 
vagy parkban -  arról beszélgethetünk a gyerekekkel a ter
mészet változása kapcsán, hogy az emberi élet is véges.

A Bibliából két személy példáját ajánlom ehhez a témá
hoz. Az Ószövetségből Jákobot (1 Móz 49), aki élete végén 
áldással búcsúzik családjától. Az Újszövetségből pedig Pál 
apostol végrendeletét (2Tim 4,6-8), illetve az efezusi vé
nektől való búcsúját (ApCsel 20,17-38).

Halál

A halál a földi élet végét jelenti. Sokan úgy gondolkodnak 
a halálról, hogy az olyan, mint a kettőspont, amely után 
van folytatás. Ezt pedig az határozza meg, hogy mi van a 
kettőspont előtt.

Ezzel a témával kapcsolatban gyermekek részére egy 
könyvvel találkoztam: Marle -  Ben Alex: Nagyapa meg én, 
és az elmúlás (Tankönyvkiadó Vállalat, 1991). Ezt a köny
vet mindkét, illetve mindhárom témához fel tudjuk hasz
nálni, valamint a gyermekek kezébe is lehet adni. Néhány 
helyen vannak ugyan teológiai kérdőjelek, de azt hiszem, 
a gyermekeket elsősorban nem ezek érdeklik. A könyv

egy kiscica halálán keresztül fejti ki az elmúlás kérdését, 
amelyet jó példának tartok.

Az órai feldolgozás után ismét ajánlok egy sétát kö
zösen a gyerekekkel, de most a temetőbe, ahol a sírok kö
zött sétálva, sírfeliratokat olvasva, gondozott sírokat meg
tekintve lehet a halál témájáról beszélgetni.

Ha felvetődik az a kérdés, hogy miért kell a földi élet- 
utunkat halállal befejezni, a Bibliából a teremtéstörténet 
végét, vagyis a büntetést említeném meg (1Móz 3,19b).

Feltámadás

Ehhez a témához szorosan kapcsolódik Isten kegyelme, 
amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg a világnak és 
mindazoknak, akik hisznek benne. Amikor a halottak 
napjáról beszélgetünk, legnagyobb egyházi ünnepünk, a 
húsvét legyen szemünk előtt. Bátran ejtsünk szót a feltá
madásról, annak örömhíréről. A gyerekek elmondhatják 
mindazt, amit tudnak és hisznek húsvét lényegéről.

Mindenszentek ünnepén is lehet utalni húsvét jelentő
ségére az életünkben, hiszen Krisztus feltámadása által 
reménykedünk abban, hogy minket is feltámaszt majd a 
nagy napon. A templomban meg lehet keresni a feltáma
dás szimbólumait (oltárkép, oltárterítő stb.) A Bibliából a 
Jn 11,25b igét ajánlom a téma zárásaként: „Én vagyok a fel
támadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él."

Áldott beszélgetéseket kívánok mindenkinek, aki az 
egyházi esztendő ünnepeit és ünnepköreit választja téma
ként a munkájában.

János Zsuzsanna
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ÖTLETEK

Biztosan ismerős az a helyzet, amikor fél órát szánunk va
lamely feladatra, ami aztán három perc alatt sül el a gye
rekórán. Vagy két napig dolgozunk egy feladatlapon, 
amit aztán két perc alatt kitöltenek a gyerekek. Vagy ki
derül, hogy a gyerek-bibliakörösök pont ugyanazt a törté
netet vették az iskolai hittanórán, amellyel mi készültünk. 
Bizonyára ismerős számunkra az a helyzet is, amikor csak 
beszélünk és beszélünk, fűzzük a történetet („És akkor 
arra úszott egy hatalmas cet..."), és közben érezzük, 
hogy kellene ide még valami, valami más. Mert akik csönd
ben ülnek, azokat fel kellene rázni, akik pedig túl aktívak 
(dobognak az asztalon, jópofákat bemondanak), azokat 
le kellene csöndesíteni. Ilyenkor alkalmazhatunk néhány 
ötletet az alábbi kínálatból.

Kollázskészítés

A rajzolás inkább a kicsiknél válik be. A tizenévesek, de 
néha már a fiatalabbak sem rajzolnak szívesen, hacsak 
nincs külön tehetségük hozzá. Ellenben mindenki szeret 
színes újságokból képeket keresni, vagdosni, ragasztani. 
Ezért gyűjtsük évhosszat a szórólapokat, prospektusokat, 
képes újságokat stb., és tartsuk elérhető helyen, pl. egy 
dobozban. Rendszeresen, kb. havonta egyszer vegyük elő 
az újságos dobozt, készítsünk ki ollót, ragasztót, és kérjük 
meg a gyerekeket, hogy az óra -  vagy az elmúlt órák -  té
májával kapcsolatban gyűjtsenek képeket. Lesz, aki há
rom oldalt teleragaszt, és lesz, aki csak egy képet talál. 
Lehet csoportban vagy egyénileg dolgozni, lehet füzetbe 
ragasztani, lehet külön papírra, de lehet egy nagy kartont 
közösen is teleragasztani. Tegyünk kísérletet arra, hogy a 
gyerekek végül az egész csoport előtt mondják el, mit 
miért választottak.

Lexikonozás

Végezzünk a gyerekekkel közösen egy kis tudományos 
munkát!

Csinálhatjuk rendszeresen, hiszen csak olvasni kell tud
ni hozzá! Segítségünkre vannak azok a lexikon-jellegű 
kiadványok, amelyek már évek óta kaphatók a különböző 
egyházi és világi kiadók jóvoltából.

A következő könyveket jól lehet használni ehhez a

munkához: Kis bibliai atlasz, Kairosz-Piemme Kiadó
1991., Ábel-Zsuzsanna, Képes bibliai lexikon, Minerva
1988., Bibliai lexikon gyerekeknek, Kálvin Kiadó 1994.

A „kis tudósokat" megkérjük, hogy az adott témához 
kapcsolódó szavakat keressenek, vagy találják ki maguk, 
mely címszavak alatt találnak valamit a témához, majd ír
juk fel azokat a táblára. Vagy előzőleg gyűjtsük össze kö
zösen a feldolgozni kívánt téma szavait, és azokat írjuk fel 
a táblára. Ez után adjunk legalább tíz percet a búvárko
dásra, hogy keressék meg a címszavakat, olvassák el a 
hozzá kapcsolódó sorokat. Miután mindenki befejezte az 
olvasást, kérjük meg őket, hogy a lényeget mondják el a 
többieknek.

Nem könnyű feladat a lexikonozás! Bizony, eleinte elég 
lesz egy címszóval is megbirkózni! Tapasztalat szerint, ér
dekes módon, ez a munka éppen a kevésbé „tanulós", 
kevésbé „olvasós" gyerekeket szokta lázba hozni, vagy 
legalábbis egy időre lekötni.

Totó

Amikor a hittanórára egy bibliai történettel készülünk, 
ceruzával a kézben olvassuk az adott „tanítanivalót", és 
azonnal, menet közben készítsünk mini totót. Ezzel meg- 
könnyítjük a későbbi munkánkat.

Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-22)

Hány ember?
1 . 5000
2. 500 
X . 1000

Mit csinált Jézus, amikor meghallotta Keresztelő 
János halálhírét?

1. Elgyalogolt egyedül egy lakatlan helyre.
2. Elhajózott egy lakatlan helyre.
X. Elhajózott két tanítványával egy lakatlan helyre.

Mit csinált a sokaság?
1. Gyalog utána ment.
2. Hajóval utána ment.
X. Messziről várták Jézust.
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És így tovább, a történet végéig. A kész to tó t végül nem 
kell sem legépelni, sem lefénymásolni. Egyszerűen kérdé
senként felolvassuk az óra végén, mindenki magának írja 
a számozott kérdésekre a szerinte helyes választ. Legvégül 
pedig leellenőrizzük. Akié a legjobb, az kérhet egy órai já

tékot, vagy választhat egy éneket. Az év során lehet pon
tokat is gyűjteni a totóeredmények alapján. Érdemes a to 
tókat eltenni, mert az anyag összefoglalásakor fel tudjuk 
őket használni.

-isz-

SOROZATOK

Témakörjavaslatok gyermekalkalmakra

A gyülekezeti gyermekfoglalkozások változatosabbak le
hetnek -  oktatónak, tanulónak egyaránt -  az alábbi so
rozatok felhasználásával. A Bibliában magától kínálkozó 
témakörök (pl. a Tízparancsolat, József élete, Mózes élete, 
Jézus élete, Jézus példázatai, Jézus csodái) mellé kínáljuk 
most a „Kő és szikla a Bibliában" és a „Fák a Bibliában" 
című sorozatot, melyet más alkalmakra (pl. gyermektábo
rok) is felhasználhatunk.

Akinek van hasonló tematikája, kérjük, tegye azt is 
közkinccsé, küldje be az Ötlettár szerkesztőségébe.

Kő és szikla a Bibliában

A kő mint oltár -  Jákob: 1Móz 27, Illés: 1 Kir 18 
A megütött szikla -  Mózes: 2Móz 17,6 
Kőtáblákra írt törvény -  Mózes: 2Móz 24 
A sziklahasadékba rejtett ember -  Mózes: 2Móz 

33,21
Kő és kenyér: Mt 4,3
Jézus a szegletkő, zárókő: Lk 20,17
Élő kövek a hívek, akik templommá épülnek: 1 Pt 2,4
Péter (Kéfás) a kőszikla: Mt 16,18
Sziklára épített ház: Mt 7,24

Fák a Bibliában

Az első négy téma a Titus Alapítvány ugyanilyen című ki
adványában részletesen kidolgozva megvásárolható, ára: 
1950 Ft. Az egységcsomag tanári füzetet és 20 gyerek 
részére kidolgozott kézműves anyagot tartalmaz. Az Ala
pítvány címét a könyvajánló rovatban találjuk.

Jótám példázata és annak magyarázata: Bír 9,7-21
Nebukadneccar álma: Dán 4,1-24
Példázat a mustármagról: Mt 13,31-29
A terméketlen fügefa: Lk 13,6-9
Az édenkerti jó és rossz tudásának fája: 1 Móz 2,15-17
A szőlőtő és a szőlővesszők: Jn 15,1-8
Jónás és a ricinusbokor: Jón 4,1-11
Zákeus és a fügefa: Lk 19,1-10
Életünk jó és rossz gyümölcsei: Gal 5,16-26

Összeállította: Tóthné Gaál Zsuzsa
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KÉZMŰVESKED JÜNK EGYÜTT!

Ötletek óvodásokkal és kisiskolásokkal való foglalkozáshoz

Gyermekfoglalkozásainkat színesebbé tehetjük, ha egy őszi 
kirándulás során összegyűjtött falevelekből, csigákból, 
száraz növényekből ajándékokat készítünk. A gyermekek 
meglephetik velük szüleiket, akár egy szeretetvendégség 
keretében. Vagy rendezhetünk vásárt is, és az így befolyt 
összeget a további gyermek-foglalkozásokra, újabb kirán
dulásokra fordíthatjuk.

A következőkben javasolt ötletek könnyen megvalósít
hatók, nem igényelnek sok alapanyagot. A foglalkozások 
előtt készítsünk mintapéldányt, amely egyrészt lelkesíti a 
gyermekeket, másrészt mi is kitapasztaljuk, hogy a munka
folyamat melyik része lehet nehéz a gyerekek számára. Fi
gyeljünk arra, hogy mindig legyen elegendő hozzávalónk, 
és figyeljünk a balesetveszélyes eszközök használatánál.

Levélmintás könyvborító

Hozzávalók:
Színes, préselt levelek
Ragasztó
Olló
Öntapadós, átlátszó nejlon 
Egyszínű csomagolópapír

Elkészítés menete:
1. A (hittan)könyvet, füzetet csomagoljuk be egyszínű 

csomagolópapírral.
2. A préselt leveleket rendezzük el a könyv vagy a füzet 

elején.
3. Ragasztóval rögzítsük.
4. Az öntapadós, átlátszó nejlonnal fóliázzuk be az egész 

füzetet.

Megjegyzés: Mindenkinek egyedi, saját tervezésű füzet
borítója lehet ezáltal!

Csigás -  szárazvirágos fényképtartó

Hozzávalók:
Üres csiga- és kagylóházak vagy szárazvirágok
Színes kartonpapírok
Olló
Ragasztó
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Felragasztandó fénykép
Madzag

Elkészítés menete:
1. A fénykép méreténél kb. 3 cm-rel szélesebb kartont 

vágjunk ki.
2. A szélein körbe rendezzük el a csiga-, kagylóházakat 

vagy a szárazvirágokat.
3. Ragasszuk oda őket. (A csigaház könnyebben ragad, 

ha a közepébe papírt rejtünk és ennek az alját ragaszt
juk a kartonra.)

4. A képet is ragasszuk a kartonra.
5. Az egészet falra is felakaszthatjuk, ha a hátoldalára egy 

kis darab madzagot ragasztunk.

Megjegyzés: Felhasználhatjuk a nyári kiránduláson készí
tett képeket, vagy valamely más gyermekalkalmon készült
fotókat.

Só-liszt gyurmából készített váza szárazvirág 
kompozícióval

Hozzávalók:
Só, liszt, víz 
Szárazvirágok 
Festékek, ecsetek

Elkészítés menete:
1. Készítsük el a só-liszt gyurmát. (Kb. ugyanannyi só, mint 

liszt. Annyi víz kell hozzá, hogy ne legyen se túl híg, se 
túl kemény a massza.)

2. Készítsük el a vázát.
3. Szúrjuk bele a szárazvirágokat kis csokrot alkotva.
4. Száradás után lefesthetjük a vázát.

Megjegyzés: Nem baj, ha a vázáknak nincs „hagyomá
nyos" váza alakjuk!

Boda Zsuzsa



ÉNEKELJÜNK BÁTRAN GYEREKEKKEL!

Egy kelenföldi gyermekmunkás beszámolója

A budapest-kelenföldi gyülekezetben az alábbiak szerint kez
dődik a vasárnap délelőtti gyerek-bibliakörös foglalkozás.

A harangzúgáskor már várja az énekes a lassan szállin
gózó gyerekeket a (hittanos) teremben, akik aztán össze
to lt asztalok körül foglalnak helyet. Elővesszük a gyerek
énekfüzeteket, amelyeket eredetileg nyári hittantábori 
használatra készített egy gyülekezetünkhöz tartozó hit
tantanár. Összeollózott húszegynéhány éneket különböző 
gyerekénekeskönyvekből és a gyülekezeti énekeskönyvből. 
Fénymásolóval készített belőlük rajzokkal díszített, névre 
szóló füzeteket. Egyenként előkerülnek a rendkívül ö t
letes hangszerek is -  pl. kávéfőző csattogó tetővel, kisvil- 
lával pengethető tojásszeletelő, diók, amik jól csattognak 
az asztallapon, néhány műanyag hangszer a játékboltból, 
és bármi más, ami hangot ad. Egy kevés további szerve
zéssel el lehet hívni az ifjúságból is egy-egy gitárost vagy 
hangszeren valamennyire játszó fiatalt. A gyerekek között 
is akad, aki szívesen furulyázik. Három gyerek már elég ah
hoz, hogy elkezdjünk énekelni. Általában mindig tanulunk 
egy új éneket, és átnézzük a múltkor tanultat is. „Mutoga- 
tós" énekeket a kisebbek kedvéért énekelünk, gitáros, if
júsági énekeket a nagyobbak kedvéért. Fontosnak tartjuk, 
hogy korálokat is tanítsunk nekik, és félévente sikerül egy 
kánont is szépen megtanulni. Természetesen a leghango
sabb és leglelkesebb az énekes lesz. Néha nem is hallatszik 
más énekhang a csattogástól, kalapálástól, vagy dünnyö- 
géstől, csak az övé. A nyitóének általában a „Szólnak a ha
rangok" kezdetű ének. Ha nagyon jól sikerül a szervezés, 
akkor a hó eleji családi istentiszteleten is „fellépünk".

Ez az éneklős bevezetés nem tart tovább tizenöt-húsz 
percnél. Ez alatt a későn jövők is megjönnek. A félénkebb 
kisebbek, akik édesanyjuk ölében ülve énekelnek, ekkor
ra már feloldódnak, és el merik engedni anyjukat a temp
lomba. Az énekes végül megköszöni az éneklést. Ha több 
csoport van a gyermekalkalmon, a vezetőkkel eligazítja a 
gyerekeket, segít a további szervezésben. A vezetők, hit
oktatók pedig megtartják az „ó rá t", amire van harminc
öt-negyven percük.

Az éneklés által minden gyerek részesül egy kis „liturgikus 
élményben", amelybe könnyen bekapcsolódhat, amely kere

tet ad, és amely -  talán -  bevezeti őt a felnőtt istentisz
teleti életbe.

Könyvajánló az énekléshez

A Harangszó -  énekek gyermekeknek c. könyvecske (kiad
ta a Református Egyházzenészek Munkaközössége, Buda
pest, 2000) könnyen énekelhető, a gyermekek képességei
hez alkalmazkodó énekeket tartalmaz egyházi ünnepekhez, 
bibliai történetekhez és a mindennapi énekléshez. A gyűj
temény végén a szerkesztők ötleteket adnak az egyes éne
kekhez, azok tanításához. A kötet 55 éneket tartalmaz.

Az énekfüzet megvásárolható az Evangélikus Könyves
boltban (1085 Bp. Üllői út 24.). Ára: 200 Ft.

-isz-
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KÖNYVAJÁNLÓ

Gaál Éva: Az igazi szeretet

Akkor és most sorozat 
(Porszem Kiadó, Budapest, 2000)

Ebben a vékony könyvecskében a szerző úgy irta és raj
zolta a történeteket, hogy a legkisebbeknek is könnyen 
elmagyarázhassuk, milyen is az igazi szeretet. A könyvecske 
bal oldalán bibliai történetekkel találkozunk, míg a jobb 
oldalon az óvodás Zsófi segítségével a mindennapi pél
dákból meríthetünk ötletet egy-egy beszélgetéshez.

Bibliai színező és olvasó füzet gyerekeknek

A FÉBÉ KHT a Bibliából vett történeteket feldolgozó színező 
füzetsorozatot indított útjára. Reménység szerint a gyere
kek a szöveggel és a rajzokkal való foglalkozás által nagy 
kedvvel fognak megismerkedni a Biblia történeteivel. Ed
dig 17 füzet jelent meg az alábbi címekkel:

SZF-11: Gyere velem Betlehembe
SZF-12: Kis magocska
SZF-13: Az irgalmas samaritánus
SZF-14: Jézus szereti tanítványait
SZF-15: Bartimeus története
SZF-16: Dániel története
SZF-17: A béna ember meggyógyítása

NOÉ BÁRKÁJA

NOÉ ÉS A 
NAGY HAJÓ OLVASÓ ÉS SZÍNEZŐ 

FÜZET GYEREKEKNEK

SZF-1: Karácsonyi történet 
SZF-2: Virágvasárnaptól húsvétig 
SZF-3: Zákeus története 
SZF-4: A tékozló fiú 
SZF-5: A magvatő példázata 
SZF-6: Noé bárkája 
SZF-7: A jó pásztor 
SZF-8: Jónás története
SZF-9: A kenyérszaporítás és a tenger lecsendesítése 
SZF-10: Dávid és Góliát

A füzetek az alábbi címen rendelhetők meg, de az Evan
gélikus Könyvesboltban is kaphatók:

Dr. Gadó Pál -  FÉBÉ KHT 
2081 Piliscsaba, József A. u. 7-9 
Tel.: 06-26/373-423

Rejtvényfüzet kicsiknek

A Titus Hitéleti Alapítvány -  zömében református lelké
szek és tanárok -  évek óta folyamatosan készít színvona
las, ötletes és árban mindenki számára könnyen elérhető 
munkaanyagot a gyermekek hitoktatásához. Elsőként a 
Bibliai Talányok l-VII füzeteket ajánljuk, amelyek óvodások 
és alsósok számára ötletes rejtvények formájában dolgoz
nak fel egy-egy Bibliai történetet. A füzetek az alábbi cí
men szerethetők be 50 Ft-os áron:

Titus Hitéleti Alapítvány
4516 Demecser, Kálvin tér 1. -  Pf. 15.
Tel./fax: 0642-233-103 • E-mail: titusa@c3.hu 
A honlapjukon (www.axelero.hu/titusa) meg lehet tekin
teni, és meg is lehet rendelni a kiadványaikat.
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Játék gyülekezeti hittanórára

Az Evangélikus Könyvesboltból most kétféle játékot ajánlunk.
Esőként a Bibliai memory-t, amely 630 Ft-ba kerül. Ószö

vetségi és újszövetségi történetek tanulásához és átismét
léséhez ajánljuk, az alsós korosztálytól kezdve.

Ugyanitt kapható a Szentírási könyvtár 3050 Ft-ért, 
amely játékosan ismertet meg a Biblia egyes könyveivel. A 
kicsi falapocskák megfelelő sorrendbe rakásával elsajátít
ható, hogy a Biblia milyen könyveket tartalmaz. Felsősök
nek és a konfirmandusoknak jelent kihívást ez a játék.

2. Jónás -  A tékozló fiú
A kazetta a két jól ismert bibliai történetet dolgozza fel 
sok szereplővel és énekkel.

3. A titkok naplója -  Találkozások Istennel
Rövid történeteket, verseket hallhatunk a mindenna
pokból, amikor átéljük az Istennel való találkozást.

A kazetták megrendelhetők az Evangélikus Missziói Köz
pont címén (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38-40. 
Tel.: 400-3057), 500 Ft-os egységáron. Nagyobb rendelés 
esetén -  10 kazetta vásárlása felett -  a Központ kedvez
ményt ad.

Szeretettel felhívjuk a figyelmet, hogy

2001. december 7-8-án

 a Keresztyén Ismeretterjesztő
 Alapítvány 
 könyvvásárt tart 
 a Lónyai Gimnáziumban. 
 Cím: 1092 Budapest, Kinizsi út 1-7,
 a Kálvin térhez közel.

 
 Nyitva tartás: 
 Péntek: 14.00-19.00 

• 

 Szombat: 9.00-15.00

Hangkazetták gyermekeknek

Az Evangélikus Missziói Központ az alábbi kazettákkal se
gíti a gyermekmunkát:
1. Minden nap Jézussal - gyermekénekek

Ez a hangkazetta a „Minden nap Jézussal" című Ének
füzet alapján készült.

A könyvvásáron számos kiadványt és 
segédanyagot vásárolhatunk 
a gyermekek hitoktatásához, 

érdemes eljönni!
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REJTVÉNYEK

Néhány szó a rejtvényekhez

Mellékletünkben Polczer Csabáné, Éva rejtvénygyűjtemé- 
nyéből adunk közre, aki a Mendei Evangélikus Gyülekezet 
gyermekmunkása. Olyan feladatokat mutatunk be, ame

lyeket gyülekezeti és iskolai hittanórákon sikeresen hasz
nálhatunk. Ezeket a játékokat különösen az iskolás kor
osztálynak ajánljuk, alsósoknak és felsősöknek egyaránt 
találunk benne szórakoztató feladatokat. A szerkesztőség 
továbbra is köszönettel fogadja a beküldött rejtvényeket.

Kövesd a vonalat!

Titkosírással...

Kövesd a betűktől a vonalat. Vezesd a he
lyükre őket, aztán olvasd össze a szót!

(Heródes)
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Építsünk együtt templomot

Vágd ki az egyes formákat, és a vonalak mellett hajtogasd. A füleket ra
gasztózva alulról kezd az „építkezést". Ha nagyon ügyes vagy, a kistor
nyokat is elkészítheted. A kész harangtornyot ragaszd rá egy kartonlap
ra!
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Mit mondott az Úr Józsiiénak?

Hogy megtudd, karikázz be minden haramdik betűt. Olvasd össze, írld le és legyen a tied is!

C K L O Y É S B G I F Y Z M E O H R J L Ő K
P S M R É T V S D E B C O Á M X T F G O Z S R

C K (L ) O Y (É) S B (G) I F (Y) Z M (E) O H  (R) J U  (Ő) K 
P  (S)  M R (É) T V (S) D E  (B) C  O  (Á) M X  (T) F  G  (O) Z S  (R) T

L É G Y  E R Ő S  É S  B Á T O R

Bibliai város

Hat keresztnév betűit ír
tuk fel ABC sorrendben. 
Találd ki a neveket, írd be 
egymás alá a négyzet
rácsba! A kezdőbetűket 
felülről lefelé olvasva meg
tudod a város nevét.

EFJÓSZ
BEEÉRSTZ
DFLORU
DllKLÓ
ÁKLORY
ALOORSY

J Ó Z S E F

E R z S É B E T

R U D O L F

I L D I K Ó

K Á R O L Y

O R S O L Y A
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Ki ő?

Húzd ki azokat a kérdőjelben szereplő betűket, amelyekből kettő van! A maradékból alkoss egy nevet! Mondd el a tör
ténetét!

(Zákeus)
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Torpedó

Párosítsd a neveket a „tulajdonukkal", majd karikázd be a 
betűt. Ha ügyes vagy, a kilőtt betűket össze tudod olvasni.

Mi a megfejtés? 
Kit takar a név?

(kőszikla)
(Péter)

Csalafinta négyszögek

Mindig a pöttytől indulj, és haladj a nyíl mentén! A megfejtést a megvastagított 
négyzetekből tudod meg. Mi ez?

Mária unokanővére, Zakariás felesége, Keresztelő János édesanyja 
(8 betű)

1. Saul halála után király, leghíresebb ellenfele Góliát (5 betű)
2. Jómódú földbirtokos volt, mindig tisztelte Istent (3 betű)

1. Ábrahám és Sára fia, Rebeka férje (4 betű)
2. Ábrahám unkokaöccse, felesége sóbálvánnyá (3 betű)

...fogság, az ókori világ csodálatos városa (8 betű)

Péter nevének jelentése. Jézustól kapta a Simon helyett (7 betű)

Ősatya, akinek Isten azt ígérte, hogy nagy nép atyja lesz (7 betű)

A bölcs döntés jelzője, Dávid és Betsabé fiáról kapta a nevét (8 betű)

(Biblia)
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Mózes története

A képek Mózes történetét mutatják be. Feldolgozási javaslat: a gyerekek színezzék ki a rajzokat, majd vágjuk ki a képe
ket, keverjük össze, és rakjuk sorrendbe a bibliai történetet.
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Egy kis útravaló

Csak egy rövidke mondat, de ráteheted az életed. Minden megfejtendő szót balról jobbra haladva, átlósan írj be!
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